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Curso  Animação Sociocultural Ano letivo 2015/2016 

Unidade Curricular Ateliê de Expressão Dramática ECTS 6 

Regime Obrigatório 

Ano 3.º Semestre 2.º semestre Horas de trabalho globais 

Docente (s) Marisa Filipa Ramos Teixeira Total 135 Contacto 75 

 

Coordenador da  área 

disciplinar  

Professora Doutora Rosário Santana 

 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Despertar o aluno para a importância da Expressão Dramática, como ferramenta 

lúdico - pedagógica, no seu trabalho como animador; 

 

Proporcionar um conhecimento de si próprio e do outro, através de um processo de 

experimentação e descoberta; 

 

Expressar e comunicar, através da linguagem dramática, em pequeno e em grande 

grupo, as suas percepções, emoções, sentimentos e ideais; 

 

Relacionar a Expressão, enquanto iniciação a uma linguagem artística, com o 

desenvolvimento global da personalidade e o conhecimento do meio; 

 

Favorecer o desenvolvimento da autonomia pessoal, apoiada numa consciência crítica 

dos interesses e valores e no conhecimento das capacidades e aptidões próprias; 

 

Apostar na procura da autenticidade ao nível da construção das personagens como 

forma de desenvolver a criatividade e a imaginação; 

 

Introduzir entre os discentes modos de conduta autónoma fazendo-os compreender o 

funcionamento das decisões colectivas, incitando-os à autodisciplina, ao respeito pelos 

outros e à escuta mútua; 

 

Construir acções dramáticas imaginativas, através dos elementos da dramatização: 

personagens, conflitos, espaço-tempo, argumento – tema; 

 

Ser capaz de planificar e desenvolver um projecto de Expressão Dramática. 
 

 

GFUC PREVISTO 
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2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 A importância da Expressão Dramática no contexto de trabalho do Animador 

Sociocultural. 

 Exercícios de apresentação, cooperação, confiança, relaxamento. 

 

 Eu e o mundo à minha volta – a observação e a expressividade. 

 

 O corpo como veículo de Expressão e comunicação. 

 

 As emoções e os cinco sentidos.  

 

 O jogo simbólico e jogo dramático. 

 

 Mímica e imitação (Comunicação verbal e não verbal)  

 

 Voz: respiração, colocação e dicção. 

 

 Manipulação de fantoches e teatro de sombras. 

 

 Improvisação e dramatização. 

 

 O corpo, a voz, o objecto, o espaço, o texto, o som e a imagem como indutores de jogo 

e de dramatização e como materiais de composição dramática e de signos teatrais. 

 

 A construção da personagem. 

 

 Metodologias pedagógicas. 

 

 Planificação na área da Expressão Dramática. 

 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Esta unidade curricular através dos conteúdos programáticos desenvolvidos, visa 

contribuir para a formação integral do aluno como pessoa e futuro profissional de 

Animação Sociocultural. 
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Para tal os conteúdos apresentados ajudam na formação e preparação dos alunos 

sensibilizando-os para a necessidade do saber ser, saber estar e do saber fazer no 

domínio da linguagem dramática e a interagir com outros nessa base linguística. 

Pretende-se que o aluno adquira conhecimentos para desenvolver competências 

pessoais, relacionais e instrumentais.  

No final o aluno deverá ser capaz de planificar e desenvolver actividades de Expressão 

Dramática nos domínios cultural, social, educativo e lúdico-recreativo, utilizando 

diferentes metodologias, relevantes para a Animação Sociocultural. 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

BARRET, M. (1982) – Educação em Arte. Lisboa. Presença. 

BEAUCHAMPS, HÉLÈNE (1997) - Apprivoiser le théâtre, Montreal. Ed. Logiques. 

BEJA, FRANCISCO e outros (2004) – Drama, Pois! – Jogos e Projectos de Expressão Dramática. 

Porto. Porto Editora.  

BOAL, AUGUSTO (1997) – Duzentos exercícios e jogos para o actor e o não actor com ganas de 
dizer algo através do teatro. Lisboa. Cooperativa de Acção Cultural.  

 COURTNEY, RICHARD (2003) – Jogo, Teatro e Pensamento. Editora Perspectiva.  

BRANDES, DONNA e outro (2007) – 140 jogos para professores e animadores de grupos. Padrões 

Culturais.  

FRAGATEIRO, CARLOS (1992) - Teatro e Educação ou a emergência de um novo paradigma. 

Ensino Artístico. Asa. 

FRAGATEIRO, CARLOS (1993) - Teatro e Expressão Dramática: questionar e criar pontes entre os 

diferentes saberes e realidades. Aveiro. Universidade de Aveiro. 

LANDIER, J-C e BARRET, G – (1994) - Expressão Dramática e Teatro. Edições ASA.  

PACHECO, NATÉRCIA e outros (2007) – Teatro e Educação, Transgressões Disciplinares. Edições 

Afrontamento. 

RIBEIRO, D (1998) – Movimento e Drama Criativo na Animação de Grupos. Edições do Caracol. 
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ROOYACKERS, P (2004) – 101 Jogos Dramáticos. Edições ASA.  

SOUSA, ALBERTO B. (2007) – A Expressão dramática: imitação, mímica expressão oral. Básica 

Editora. 

SPOLIN, VIOLA (2005) – Improvisação para o Teatro. Editora Perspectiva. 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Esta Unidade curricular não dispõe da opção exame, tendo o aluno de frequentar, 

obrigatóriamente, 2/3 das aulas. Tal facto deve-se à forte componente prática em que o aluno 

só “aprende – fazendo” num processo de interacção com o outro. A nota final consistirá na 

média da pontuação obtida pelo(a) aluno(a) nas seguintes modalidades: Assiduidade e 

pontualidade (10%). A evolução do aluno (evolução da capacidade de jogo, de descoberta, 

exploração e utilização criativa dos elementos da linguagem dramática) 35%. Planificação de 

uma sessão de Expressão Dramática, a partir de uma metodologia pedagógica (10%). Diário 

de Bordo (reflexões escritas, sobre o seu relacionamento com a prática desenvolvida) 35%. 

Dramatização final 10%. 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Para se atingirem os objectivos propostos a metodologia na unidade curricular assenta em 

princípios de formação teórico-prática. Os métodos e técnicas pedagógicas a utilizar durante 

as sessões são: a) Método interrogativo (debate, diálogo), após a prática dos jogos/exercícios 

de Expressão Dramática com interligação entre a técnica expositiva e demonstrativa, cabendo 

ao professor a responsabilidade do reforço da aprendizagem e da coordenação das diversas 

actividades e tarefas de simulação da técnica operacional. b) Método ativo e de interação 

grupal na prática dos exercícios de interiorização, exploração, improvisação e dramatização. 
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7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

É obrigatória a presença em 2/3 das horas de aula para aceder à avaliação contínua, salvo para os 

alunos com unidades curriculares em atraso conforme o previsto em nota informativa da escola. 

Serão ressalvadas as ausências com justificação legal e aviso prévio.  

As entradas atrasadas e as saídas antecipadas, sem autorização prévia, serão contabilizadas como 

ausências. 

Os alunos abrangidos por legislação especial e que não têm possibilidade de comparecer  a 2/3 das 

aulas, deverão combinar com o docente da disciplina um plano de avaliação alternativa. 

ATENÇÃO: Esta unidade curricular não dispõe de avaliação por exame, face à sua componente 

prática, em que o aluno só aprende experienciando. 

 

Data: 

Assinaturas do docente e coordenador da área disciplinar; 

 

 


