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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 

Teorias e Práticas de Voz 

1. CURRICULAR UNIT - 7 ECTS CREDITS 

Voice theory and practice 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

Maria de Lurdes de Barros Ribeiro Repas Gonçalves, 3 horas por semana 

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

Maria de Lurdes de Barros Ribeiro Repas Gonçalves, 3 hours/week  

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

António Neves da Silva, 1 hora por semana, com grupos de alunos em rotatividade. 

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

António Neves da Silva, 1 hour/week, rotating groups of students 

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 

Proporcionar aos mestrandos de todos os ramos do Mestrado em Teatro e 

particularmente das Artes Performativas, práticas de Voz/Técnica Vocal/Elocução com 

uma componente teórica que fundamente e situe histórica, filosófica e estilisticamente 

os conteúdos artísticos das propostas a trabalhar na unidade curricular Projeto Artes 

Performativas do ramo Artes Performativas e aos restantes uma perspectiva alargada 

na criação, composição e análise dos seus trabalhos. 

 A especificidade do desenvolvimento teórico/prático desta unidade curricular, 

proporcionará um trabalho muito abrangente que irá certamente ao encontro das 

necessidades específicas de um largo número de mestrandos, quer como iniciação quer 

como complemento de formação/reflexão. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Provide graduate students from all branches of the MA in Theatre and particularly the 

Performing Arts, practices of Voice / Vocal Technique / Elocution with a theoretical 

component which supports and situates historical, philosophical and stylistically the 

artistic content of the proposed course work in Performing Arst Project and 

Performing Arts curricular units, to give a wider range of prespectives in the creation, 

composition and analysis of their work. 

  The specificity of this course, pratical and theoretical development, will provide a 

very comprehensive work that will surely meet the specific needs of a large number of 

graduate students, either as starter or to supplement training / reflection 
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5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  

As aulas práticas baseiam-se em duas vertentes que se tocam e diferenciam: a técnica 

vocal e a aplicação dessa mesma técnica na vertente artística e expressiva que abrange 

uma multidisciplinaridade de vectores que se interligam: o corpo, a voz e a 

emoção/pensamento. 

A componente teórica pretende dar uma breve visão da literatura musical na sua 

perspectiva teatral ou seja, no sentido da utilização da linguagem musical, sobretudo 

vocal e da utilização da voz falada ou cantada através do estudo de casos, na criação de 

objetos artísticos teatrais. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Practical work is based on two aspects that touch and differentiate: vocal technique 

and applying this same technique in the artistic and expressive work covering a 

multidisciplinary vectors that are interconnected: the body, the voice and the emotion / 

thought. 

The theoretical component aims to give a brief overview of musical literature in its 

theatrical perspective, towards the use of musical language, especially vocal and use 

of the spoken or sung voice by studying cases in creating artistic  theatrical objects 

focused on voice 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 

A exploração das vertentes de trabalho propostas implica uma sensibilização a alguns 

aspectos do uso da voz tais como: a saúde e higiene vocal e a sua morfologia, algumas 

noções técnicas de utilização da voz falada e cantada e a consequente aplicação prática 

em repertórios pré-definidos ou exercícios que visem o desenvolvimento da 

improvisação, a escuta e interacção do grupo e a expressividade individual. Neste 

sentido serão abordados alguns aspectos da técnica vocal tais como: respiração, apoio, 

colocação, ressonância, timbre, articulação, etc. e será estimulada, em alguns 

exercícios, a relação entre a voz e o movimento e a  improvisação vocal falada e 

cantada 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The serch in the areas of work proposed involve sensitization to some aspects of voice 

use such as: health and vocal hygiene and its morphology, some technical notions of 

use of the spoken and sung voice and the consequent practical application on 

predefined repertoires or exercises designed to develop improvisation, listening and 

group interaction and individual expression. Breathing, support, placement, 

resonance, timbre, articulation, etc. In this sense some aspects of vocal technique such 

as will be discussed and will be stimulated in some exercises, the relationship between 

voice and movement and the spoken and sung vocal improvisation. 

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

Desenvolvimento de trabalho presencial prático semanal em grupo partindo de 

propostas dirigidas. 

Criação de momentos de reflexão e discussão durante o trabalho prático que permitam 

a consciencialização das aquisições técnicas e a sua aplicação. 

Elaboração de documentos escritos para sistematização e reflexão sobre as matérias, 

técnicas e materiais utilizados 

 

Método de Avaliação 
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É baseado em dois critérios: 

1. Qualitativos (75%) - Parte prática 

1.1 Empenhamento e frequência nas aulas 

1.2 Capacidade de utilizar os recursos adquiridos de forma criativa e eficaz 

1.3 Capacidade de trabalhar em equipa 

2. Quantitativos (25%) - Parte teórica 

 

São previstos 2/3 ensaios sobre 2/3 temas teórico práticos abordados (recomenda-se 

5/7 paginas, letra 12, 1,5 espaços). 

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

Allowing moments of reflection and discussion during the practical work to enable 

awareness of resserch techniques and their application. 

Preparation of written documents for systematization and reflection on the subjects, 

techniques and materials used 

 

Method of Assessment 

 

It is based on two criteria: 

1 Qualitative (75%) - Practice 

1.1 Commitment and frequency classes 

1.2 Ability to use the acquired resources creatively and effectively 

1.3 Ability to work in team 

2 Quantitative (25%) - Theoretical Part, 2/3 written essays on theoretical issues 

(recommended 5/7 pages, font 12, 1.5 spacing). 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

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

O trabalho será iminentemente colectivo e prático mas contemplará alguns exercícios 

individuais e reflexão Ao longo da formação será solicitada a aprendizagem de 

repertórios cantados ou falados que visam a aplicação dos conhecimentos adquiridos. 

No final da formação pretende-se que o aluno não só tenha uma maior consciência da 

sua voz e uma maior eficiência no seu uso, bem como uma maior apropriação lúdica, 

expressiva e criativa deste instrumento, assim como uma visão mais lala da utilização 

da voz em contexto músico teatral. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The work is eminently collective, but will include some practical exercises and 

individual reflection. 

 Throughout the training  syudents will be required to learn sung or spoken repertoires 

designed to apply the knowledge acquired. At the end of the training is intended that 

the student not only has a greater awareness of his voice and greater efficiency in its 

use, as well as greater playfullness capacity, expressive and creative appropriation of 

this tool as well as a wider vision of using voice in theatrical creative and musical 

context. 

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

CHARACTERS MAX) 

Melton, Joan with Tom Kenneth, Integrating singing technique and theatre voice 

training, Portsmouth, England: Heinemann, 2003 
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Pikes, Noah, Dark Voices – The Genesis of Roy Hart Theatre. (1999) New Orleans, 

Louisiana: Spring Journal Books, Volume I, 2004. 

Robinson, Kevin: The Actor Sings, Heinemann, ISBN 0-325-00177-4 

Steiner, Rudolf, Speech and Drama, tradução de Mary Adams, Anthroposophic Press, 

New York, 1986. 

Serrão, Maria João A voz – sinal do ser, in. Conservatório Nacional – 150 anos de 

ensino de teatro, Lisboa: Centro de Documentação e Investigação Teatral da E.S.T.C. 

pp.103-108, 1987. 

10. OBSERVAÇÕES 

Algumas das aulas poderão ser total ou parcialmente lecionadas por professores 

convidados da escola ou de fora dela. 

10. GENERAL REMARKS 

Some classes may be fully or partially taught by guest teachers from the school staff or 

from outside. 

 


