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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 
- Oferecer aos alunos oportunidades para a expressão pessoal, ação criadora, imaginação, 

resposta emocional, prazer estético e a criação de significados compartilhados;  

- Proporcionar-lhes oportunidades para explorar valores sociais e culturais, com o objetivo de 

compartilhar e negociar esses valores;  

- Refletir os interesses e as aspirações dos grupos e suas identidades através das artes, dos 

valores diversos e pluralistas de culturas;  

- Desenvolver o conhecimento e aprender a "ler" as convenções dos sistemas de símbolos 

utilizados nas formas de arte de se comunicar e trocar ideias sobre o mundo;  

- Oferecer oportunidades para os alunos explorarem a forma como as pessoas estão 

envolvidas na feitura, realização e apreciação das artes, e pensar sobre estes papéis na sua 

própria atividade criativa em artes visuais, música, teatro, dança, etc.  

- Investigar os tipos de trabalhos que podem ser feitos em cada uma das formas de arte;  

- Usar uma ampla gama de tecnologias apropriadas às intenções artísticas dos alunos, 

incluindo aplicações mais tradicionais ou mais contemporâneas como as digitais; 

 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

Gerais: 

- Uma obra de arte como uma interpretação de mundos físicos, sociais, psicológicos, ou 

fictícios; 

- Multiculturalismo e estereótipos de género em Artes; 

- Práticas culturais contemporâneas e tradições em curso; 

GFUC previsto 
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- As tecnologias tradicionais vs tecnologias contemporâneas (utilizadas na pesquisa do 

trabalho de artistas, músicos, atores, dramaturgos, bailarinos, exposições, performances e 

outros eventos artísticos e culturais) 

 

Específicos: 

- Ética e estética na fotografia humanista de Sebastião Salgado; 

- Arte no espaço público (Street Art e artistas vários como Banksy, Jean-Michel Basquiat, 

Vhils, BordaloII, entre outros.) 

- Convergência entre a dança e o teatro (Tantztheater de Pina Bausch) 

- O cinema e as múltiplas práticas criativas ( o cinema de Woody Allen). 

- Teatro de Intervenção (espaços de intervenção, textos, intervenientes - exemplos de estudos 

de caso). 

 
3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 
 

Este programa está perfeitamente em linha com os objetivos definidos, no sentido de que, a 

longo prazo, a aprendizagem dos estudos artísticos auxilia os alunos na sua aprendizagem 

ao longo da vida em todas as artes criativas, como artes visuais, música, teatro, dança, etc.; 

auxilia, igualmente, os alunos a participar e contribuir para a vida cultural do seu país/região, 

tornando-os consumidores informados das artes e da cultura, estabelecendo empatia com os 

outros, podendo considerar uma variedade de planos de carreira. Os Estudos Artísticos 

também oferecem oportunidades para que os alunos aprendam a respeitar os pontos de vista 

dos vários grupos sociais e culturais, pessoas com diferentes religiões e sistemas de crenças 

e pessoas com deficiência. Os Estudos Artísticos oferecem, igualmente, oportunidades para 

os alunos valorizarem as diferentes perspetivas de género. 

 
4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

 
Allegue, Ludivine, Simon Jones, Baz Kershaw and Angela Piccini (eds.) (2009) Practice-as-

Research in Performance and Screen. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Ambrožič, Mara and Angela Vettese (eds.) (2013) Art as a Thinking Process. Visual Forms of 

Knowledge Production. Berlin: Sternberg Press copublished with Università Iuav di Venezia 

Biggs, Michael and Henrik Karlsson (eds.) (2010) The Routledge Companion to Research in 

the Arts.London: Routledge 
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Bolt, Barbara (2004) Art Beyond Representation: the performative power of the 

image. London:IBTauris. 

Carter, Paul (2004) Material Thinking: the theory and practice of creative research. Carlton, 

VIC:MelbourneUniversityPublishing. 

Freeman, John (2010) Blood Sweat and Theory: Research Through Practice in 

Performance. LibriPublishing. 

Leavy, Patricia (2009) Method meets Art: Arts-based Research Practice. London / New York: 

The Guilford Press 

 
 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 
 
A metodologia de ensino vai integrar a leitura e análise de vários textos sobre os estudos 

artísticos, assistir a performances e espetáculos ao vivo e usar a internet para pesquisar o 

trabalho de artistas, músicos, atores, dramaturgos, artistas, bailarinos, empresas, exposições, 

performances e outras artes e eventos culturais. Os estudantes podem encontrar exposições 

e performances online. Todas as galerias nacionais, museus, teatros, orquestras e empresas 

e muitos grupos regionais e locais têm endereços de internet. O acesso a sites internacionais 

para visitas virtuais também é considerado. No final, os alunos deverão ser capazes de fazer 

e apresentar os seus trabalhos criativos.  

Tendo em consideração a declaração do estado de emergência (Decreto do Presidente da 

República n.º 14 - A/2020, de 18 de março), a Lei n.º1-A/2020 de 19 de março, o Decreto n.º2-

A/2020, de 20 de março, da Presidência do Conselho de Ministros, e sendo previsível a 

extensão do prazo decorrente do estado de emergência, e na observância do DESPACHO 

N.º 26/P.IPG/2020, a Unidade Curricular de Estudos Artísticos adotará as seguintes formas 

de avaliação contínua, num regime de ensino misto: 

 

- Construção de um perfil cumulativo de desempenho do aluno, com a elaboração e 

apresentação de dois projetos criativos no âmbito dos Estudos Artísticos (30% + 30%).  

-  Uma reflexão crítica + uma pesquisa bibliográfica sobre temáticas/autores/ filmes/ 

documentários, definidas pelo professor  (20% + 10%). 

- Desenvolvimento pessoal e autonomia (participação ativa + cumprimento de tarefas nos 

limites temporais definidos pelo professor 10%). 
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 
 

As metodologias de ensino estão de acordo com os objetivos da aprendizagem no sentido em 

que em Estudos Artísticos os alunos aprendem a desenvolver conhecimentos, habilidades, 

valores e atitudes ao fazer e apreciar cultura e arte, envolvendo-se com os conceitos de 

artistas, obras de arte, o público e o mundo, em geral. Ao fazer, os alunos aprendem a 

investigar o mundo através de objetos de arte selecionados (por exemplo, pessoas, objetos, 

lugares e espaços, etc.) e a trabalhar com as formas (por exemplo, pintura, desenho, obras 

digitais, etc.) de modo expressivo. Estas pesquisas são desenvolvidas e expressas na sua 

apreciação de artistas, designers, artesãos, arquitetos e suas obras, e em muitas outras 

manifestações culturais. A aprendizagem em artes visuais é mais eficaz quando as 

experiências de aprendizagem em fazer e apreciar são integradas num ensino e processo de 

aprendizagem planeado e sequencial. O ensino e as experiências de aprendizagem podem 

começar por qualquer forma de arte, pela apreciação de artistas, pelo entendimento da reação 

do público ou do mundo, enquanto objeto de estudo artístico. Todas elas oferecem 

abordagens valiosas para o ensino e a aprendizagem dos estudos artísticos e das artes em 

geral e serão variadas ao longo de todo o programa. 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

 

8. CONTACTOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 

9. OUTROS 

Data: 

 
 

 
A Coordenadora da Área Científica        A docente da Unidade Curricular 

 
 
___________________________________            _______________________________ 

    (Profª Dra. Rosário Santana)                            (Profª Dra Rosa Branca Figueiredo) 


