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Docente(s) Filipa Teixeira 

 

 

Total 108 Contacto 52,5 

Coordenador área 

disciplinar 

Professora Doutora Rosário Santana 

 

1. OBJETIVOS 

 Conhecer os elementos base das Artes Performativas. 

 

 Desenvolver a criação de um projeto performativo Teatral em articulação com a dança 

criativa música, poesia e as artes visuais promovendo a sua interdisciplinaridade; 

 

 Desenvolver a criatividade e a performance corporal, promovendo uma postura 

comunicativa, expressiva e relacional;  

 

 Incutir um sentido crítico, promovendo a interpretação da performance teatral, como 

uma ferramenta de reflexão e intervenção social; 

 

 Promover uma análise critica e sistemática do movimento corporal, onde se prime pela 

experimentação e descoberta, se dominem métodos e técnicas de improvisação, se 

exercitem capacidades corporais, se descubram possibilidades e se consciencializam 

limites; 

 

 Possibilitar o contacto com o público e meio envolvente numa apresentação final. 
 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Os diferentes tipos de marionetas e as suas formas de manipulação; 

 As artes performativas: Body Arte e Happening; 

 O discurso dramático, coreográfico, sonoro e músical em articulação com outras áreas 

artísticas e de saber na concepção, produção e realização de performances artísticas; 
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 Os elementos base da linguagem da dança, do drama e do Teatro segundo Pina Bauch; 

 

 O corpo, a voz, o espaço, objetos, imagens, poemas, histórias como veículos de 

Expressão e comunicação da performance Teatral; 

 

 Ator/performer, cena/imagem visual, sonoplastia, elementos cenográficos; 

 

 Categorias e operações básicas da construção de um exercício performativo 

(circunstâncias dadas, ação dramática, personagem, diálogo, tema e enredo, atmosfera, 

tempo e ritmo); 

 

 O espetáculo, a sua concepção e a linguagem dramática (o sistema de códigos e 

símbolos); 

 

 Ensaios de improvisação (criação), marcação, repetição, apuramento, ensaio geral e 

estreia. 

 

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. 

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 performativa 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 organizar, coordenar e/ ou desenvolver atividades 

performativas nos domínios cultural, educativo e lúdico-recreativo, como meio de 

intervenção comunitária e de transformação social, ao serviço da Animação 

Sociocultural. 
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4. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Para se atingirem os objetivos 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), no decurso 

dos exercícios performativos com interligação entre a técnica expositiva e 

demonstrativa, cabendo ao professor a responsabilidade do reforço da aprendizagem e 

da coordenação das diversas atividades e tarefas de simulação da técnica operacional. 

b) Método ativo e de interação grupal no trabalho performativo de exploração do 

espaço, de objectos, exploração corporal, sonora, interpretação de personagens e sua 

evolução, na contracena e no contacto com o público. 
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6. REGRAS DE AVALIAÇÃO 

Tendo em conta que esta unidade curricular tem uma forte componente prática, a avaliação 

será baseada nos seguintes pontos: 

A nota final consistirá na média da pontuação obtida pelo(a) aluno(a) nas seguintes 

modalidades: assiduidade e pontualidade (10%); participação e reflexão crítica no processo de 

criação e desenvolvimento do exercício performativo (25%); capacidade de interpretação, 

representação e improvisação (65%). 

 

 

 

 

 

 

 

 


