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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 7 

Dramaturgia do Espaço Cénico e do Figurino 

1. CURRICULAR UNIT - 7 ECTS CREDITS 

Dramaturgy of Scenic Space and Costumes 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

Paulo Morais Alexandre - 3horas/semana 

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

Paulo Morais Alexandre - 3hour/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) 

Objectivos: Fornecer instrumentos reflexivos e referências que permitam aos 

estudantes analisar, no contexto das práticas cénicas contemporâneas, os fundamentos 

conceptuais que identificam ou problematizam as diferentes linguagens, «poéticas» e 

elementos da cena. Desenvolver capacidades de reflexão e de conceptualização no 

quadro da criação. 

Competências: Ser capaz de ver, reconhecer e categorizar objectos artístico-cénicos 

oriundos do campo cenoplástico. Ser capaz de identificar as linguagens estéticas 

expressas pelo espaço e pelo figurino. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Objectives: The main objective of this course is the introduction to all different 

students the necessary skills and references which will allow all students to recognize, 

analyse and even utilize the conceptual basis of contemporary theatre languages, its 

ground «poetics» and scene elements. To develop skills of research and reflection on 

the frame of theatre and performance creation. 

Competences: To be able of seeing, recognizing, and categorising scenographical 

objects. To be able to identify the various aesthetic languages through the languages 

of space and cost. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  

Módulo 1 

O que é a Dramaturgia do Figurino? Semiótica do Figurino: Códigos e conceitos de 

comunicação. Para uma análise psicanalítica do Figurino. Figurino e questões de 
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género. Modificando o corpo. Instrumentos teóricos necessários à realização do 

Figurino. 

Módulo 2 

Proposta de evolução do conceito de espaço. Espaço e Movimento: «lugares» e 

«geografias» do teatro contemporâneo. «Relações espaciais» no teatro. A «forma» 

como arma política. Movimento-Luz-Som-Corpo: instrumentos da construção plástica 

da cena contemporânea. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Module 1 

What is the costume dramaturgy? Semiotics of Costume: Codes and communication 

concepts. For a psychoanalytic analysis of Costume. Costume and Gender. Modifying 

the body. Theoretical tools needed to create Stage Costume. 

Module 2 

Theatre design throughout history. Study proposal of the evolution and importance of 

some concepts of «space». Space and movement: «places» and «geographies» of 

contemporary theatre. «Spacial relationships» in the theatre. The «form» as a political 

weapon. Movement-Light-Sound-Body: some instruments of the building of 

contemporary theatre design. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 

Trata-se de uma Unidade Curricular assente no objectivo nuclear do reconhecimento 

das grandes linhas teatrais da contemporaneidade, com base no conceito de espaço e de 

traje de cena, nos seus contornos filosóficos e estéticos. A orientação para a pesquisa 

foca-se prioritariamente numa concepção antropológica do espaço relacional e 

investiga as utopias que lhe têm dado forma cénica 

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. In fact, 

this Seminar is based on a work of reaserch, debate and recognition of the main 

theatre languages of contemporaneity, with a center in the concept of «space» and 

«stage costume», its philosophical and aesthetic contours. The research orientation is 

focused on an anthropological idea of the relational and social space, aiming to pay 

attention to scenic «utopia» throughout specific cases. 

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

O modo de avaliação, consignado no Regulamento do Mestrado de Teatro e no 

Regulamento próprio desta Especialização, é natureza mista, isto é, baseia-se no 

método expositivo, na apresentação e discussão dos trabalhos de investigação 

individuais – tipologizados em categorias diferenciadas entre Fichas de Leitura, Fichas 

de Conceito e Fichas de Reflexão – e na realização de trabalho de campo e, em 

sequência, de pequenos ensaios com vista à criação de um dossier. 

O Seminário é ministrado em regime «modular» (2). 

Outras modalidades de avaliação 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 method is a mixt of exposition, discussion and individual oriented research, 

through different types of worksheets (lecturesheets, concept reportsheets, and so on). 

The evaluation process includes 3 main aspects: assiduity, participation, weekly 

worksheets. The Seminar is taught in 2 teaching modules (in a row) by two different 

instructors in order to complement the two main branches of the Seminar: Space and 

Costume. Other forms of assessment are established especially with regard to 

adaptation of the work: test, questionnaires, quizz and individual or group work can be 

requested whenever there is an imbalance between the progress of the process and 

providing the students. 

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 cenoplastas e 

formadores profissionais, os métodos de ensino e as modalidades de avaliação são 

muito flexíveis e estruturadas para permitir a adaptação dos trabalhos de investigação 

individual e colectiva, abaixo designados por «Fichas», à construção e sistematização 

dos conceitos adquiridos. O regime modular adequa-se bem à separação metodológica 

e de matérias e à flexibilização procurada com vista ao público-alvo deste Seminário. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Due to the seminar’s target audiences, wich are mainly professional and/or amateur 

designers and theatre trainers or otherwise, methods are extremely flexible and 

comprehensive. The base is the grupal and individual research and the above 

mentioned «worksheets» method. The modular teaching system comply totally with the 

instructors personal methodology and with the differentition of subject matters. 

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

CHARACTERS MAX) 

APPIA, Adolphe, A Obra de Arte Viva, trad.Redondo Júnior, ed.Eugénia Vasques, 

Amadora, ESTC, 2002/2011, CD-Rom. 

BANU, George; UBERSFELD, A., L'Espace théâtral, Paris, CNDP, 1979. 

BARTHES, Roland - “As doenças do traje de Cena” in Ensaios Críticos, Lisboa : 

Edições 70, 1977 

BOUCRIS, Luc, L’Espace en scène, Paris, Librairie Théâtrale, 1993. 

BROOK, Peter, O Espaço Vazio, trad. Rui Lopes, Lisboa, Orfeu Negro, 2008. 

FOCAULT, Michel, "Des Espaces Autres", Dits et Écrits II, 1976-1988, Paris, 

Gallimard, 2001. 

FREYDEFOND, Marcel, org., «Le lieu, la scène, la salle, la ville. Dramaturgie, 

scénographie et architecture à la fin du XX siècle en Europe», Etudes Théâtrales, 

Louvain, 1997, n.ºs 11-12. 

SQUICCIARINO, Nicola - El Vestido Habla. Madrid : Ed. Catedra, 1990 

VASQUES, Eugénia, O Que É Teatro, Lisboa, Quimera, s.d. [2003] 

10. OBSERVAÇÕES 

      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


