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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 

Teorias e Práticas de Corpo 

1. CURRICULAR UNIT - 7 ECTS CREDITS 

The theoretical and the practical Body – Masters Optative 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

Ciro Luca Aprea (3h. semanais). 

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

Ciro Luca Aprea (3 h. per week) 

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) 

Proporcionar aos mestrandos de todas as áreas, e particularmente aos de Artes Perfor-

mativas, um contexto para a experimentação do corpo e dos principais discursos que o 

atravessam. Oferecer aos alunos ferramentas para desenvolver uma reflexão sobre o 

pro-ceso criativo a partir da practica artística. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

To provide masters students of all areas, especially the ones in Performing Arts with a 

context for the experimentation of the body and for the study of the main concepts that 

cross that experimentation. Provide students with tools to develop a reflection on the 

cre-ative process from the artistic practice. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  

a) Práticas de criação a partir do estudo de diferentes interpretações e praticas do corpo 

nas artes da cena contemporâneas. 

b) Práticas de escrita, ligadas à elaboração de projetos de pesquisa relacionados com 

criações individuais ou com estudos realizados no contexto do curso. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

a) Practices of creation from the analysis of different body’s interpretations and 

practices in contemporary artistic practices. 

b) Writing practices, related to the elaboration of research projects linked with 

individual creations or with studies carried out in the context of the course 
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 

A UC de TPC visa criar um campo para a experimentação do corpo onde a criação e a 

pesquisa teórica podem interrogar-se reciprocamente. O trabalho toma como 

referencias as noções de “Practice-led research” e “research-led practice” onde a 

pratica artística é assumida como uma forma de investigação em si, e como fonte 

inesgotável de insight para a pesquisa teórica, que se alimenta da reflexão e da 

conceptualização emergentes do próprio trabalho de criação. Trata-se de valorizar as 

especificidades duma abordagem pratica da investigação e promover a transferencia de 

conhecimentos entre a criação e as abordagens teóricas, empíricas ou criticas. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The UC of TPC aims to create a field for the experimentation of the body where 

creation and theoretical research can interrogate each other. 

The work takes as reference the notions of "Practice-led research" and "researchled 

practice" where artistic practice is assumed as a form of research in itself, and as an 

inexhaustible source of insight for theoretical research, which feeds on reflection and 

conceptualization emerging from the creative work. It is about valuing the specificities 

of a practical approach to research and promoting the transfer of knowledge between 

creation and theoretical, empirical or critical approaches. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 

A prática de pesquisa interroga os campos da criação, da pedagogia e da investigação 

no contexto dos estudos do corpo. O trabalho desenvolve-se segundo a praxis 

metodológica de um laboratório artístico de pesquisa que acolhe a reciprocidade entre 

a prática artística e discurso sobre a prática. Em cada sessão procura-se manter os 

campos teórico e pratico constantemente abertos um para com o outro de forma a 

alimentar a sinergia entre lógicas de trabalho aparentemente contrastantes. São também 

explorados alguns métodos de escrita/descrição ligados à leitura em tempo real do 

trabalho do grupo. Uma metodologia que visa cultivar uma atitude introspectiva ligada 

ao reconhecimento das componentes mais subtis da experiência do movimento. A UC 

incide numa abordagem da corporeidade aberta à procura de sinergias entre o sensível 

e o sentido, entre a sensorialidade e o pensamento. 

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

The research practice questions the fields of creation, pedagogy and investigation 

within the body studies context. In general, the work develops according to a 

methodological praxis of an artistic research laboratory that welcomes the exchange 

between artistic practice and discourse on that practice. In each session there is an 

effort to keep practical and theoretical fields constantly open to one another in order 

to feed the synergy between apparently contrasting working logics. 

Thus, some writing/description methods connected to real time reading by the 

workgroup are also explored. A method that aims to nourish an introspective attitude 

connected to the recognition of the more subtle components of the movement and 

contact experience. The UC focuses on an approach of corporeality open to the 

synergy between the sensible and the sense, between the sensoriality and the thought. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 

A practica artística confronta o aluno com a necessidade de gerir a imersão na 

experiên-cia com a análise na primeira pessoa do processo criativo. Cultivar esta 



 

3/3 

 

reciprocidade contribui para suscitar no intérprete uma qualidade de atenção que pode 

parecer para-doxal, mas que no campo da experiência directa tem os contornos 

concretos de um agir sobre fundo de passividade: um “não fazer” que se situa na 

génese da ação, do pensa-mento, da escuta, do contato. A experiência sensível está 

repleta de pequenas sensações, de infinitas nuances, modificações ínfimas de estados e 

intensidades, elementos que normalmente passam despercebidos, ficando no fundo da 

experiência. Trata-se de manter o aluno ligado à uma qualidade de escuta particular, 

situada entre o interior e o exterior, entre o visível e o invisível do movimento. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The artistic practice confront the student with the need to manage the immersion into 

the experience with the individual process analysis. Developing this reciprocity 

contributes to wake an awareness quality inside the interpreter that may seem 

paradoxical but that in the direct experiment field shapes to be as concrete as an 

action over a passive back-ground: a not doing that’s placed inside the origin of all 

action, thought, listening and contact. The sensitive experience is full of small 

sensations, infinite nuances, small changes of state and intensity, elements that are 

usually unnoticed, placed on the experi-ence’s background. It’s about maintaining the 

student connected to a particular quality of listening, placed between the interior and 

the exterior, between the movement’s visible and invisible realms. 

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

CHARACTERS MAX) 

Artaud A.(2007). Eu, Antonin Artaud. Lisboa: Assiro & Alvim. 

Barba E., Savarese N.(2008). L'energie qui danse - L'art secret de l’acteur. Un 

dictionnaire d’anthropologie théâtrale. Montpellier: Éd. L’Entretemps. 

Gil J.(2018). Caos e Ritmo. Lisboa: Relógio d’Água 

Gil J.(2001). Movimento Total – o corpo e a dança. Lisboa: Relógio d’Água. 

Helder H. (2004).“O assunto do bailarino” in Ou o poema continuo. Lisboa: Assiro & 

Alvim. 

M. Tavares G.(2013). Atlas do Corpo e da Imaginação. Lisboa: Caminho. 

Novarina V.(2008). Cartas aos atores e Para Luis de Funés, Revista n. 19 dos Artistas 

Unidos. 

Richard T.(1995). At Work with Grotowski on Physical Action. London-NY: 

Routledge. 

Deleuze G., Bene C.(1979). Superpositions Richard 3 Un manifeste de moins. Paris: 

Les Éditions de Minuit. 

Derrida J.(1994). A voz e o fenomeno. Trad. L. Magalhães, Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor 

Smith, H. & Dean, R.T.(2009) Practice-led Research, Research-led Practice in the 

Creative Arts. Edimburgh Universit Press. 

10. OBSERVAÇÕES 

      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


