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PROGRAMA
1. Introdução à análise do texto dramático e do espectáculo: 1.1 A especificidade do texto dramático; 1.2 Metodologias de análise 1.3 Do texto
ao palco; 1.4 O conceito de análise de espectáculo; 1.5 A análise dramatúrgica e a análise semiológica; 1.6 Os instrumentos de análise.
2. As componentes da cena: 2.1 O espaço e o tempo da representação; 2.2 O actor; 2.3 A voz, a música e o ritmo; 2.4 O cenário, os figurinos,
os adereços, a caracterização e a iluminação; 2.5 O lugar do texto; 2.6 O lugar do espectador.

COMPETÊNCIAS
1. Conjunto de ferramentas essenciais para a análise do texto dramático, potenciando uma melhor compreensão das práticas cénicas
contemporâneas; 2. Introduzir os alunos na realidade do espectáculo teatral, nas suas diversas vertentes, através da exploração do conceito
e dos instrumentos de análise e da identificação das diferentes componentes de cena: o espaço e o tempo, o trabalho do actor, os elementos
materiais da representação (cenário, figurinos, adereços, iluminação, caracterização), o texto dramático e o lugar do espectador.
3. Desenvolvimento de um pensamento crítico e analítico em relação ao espectáculo, tendo em conta questões metedológicas e um conjunto
de instrumentos de análise. 4. Introdução a um conjunto de conteúdos teóricos relacionados com as artes performativas.

METODOLOGIA
1. Esta unidade curricular será ministrada em regime teórico, através da exposição de matéria na aula, da leitura de textos essenciais,
da definição e orientação dos trabalhos a desenvolver, do debate conjunto em torno de textos e espectáculos e da apresentação e debate
em torno dos trabalhos desenvolvidos. 2. Esta metodologia pressupõe por parte do aluno a participação activa nas aulas, a leitura de textos
dramáticos, a leitura de outros textos essenciais, a assistência a diversos espectáculos de teatro, a leitura de documentação associada aos
espectáculos, pesquisa individual e reflexão crítica e a preparação de trabalhos de pesquisa, reflexão e análise.

AVALIAÇÃO
Esta unidade curricular será ministrada em regime teórico (com alguns momentos teórico-práticos) sendo a sua avaliação de tipo contínuo.
1. Entende-se por avaliação contínua aquela que se realiza ao longo do semestre ou ano letivo, sendo baseada na apreciação, feita pelo
docente, da quantidade e qualidade do trabalho que o estudante vai produzindo, podendo conter todas as informações que o docente entenda
úteis para a avaliação final do aproveitamento global e específico do estudante e sua classificação final. 2. A avaliação contínua implica
a participação ativa e assídua do estudante com uma obrigatoriedade de presença mínima de 65% das sessões de contacto com o professor.
3. A classificação final conduzirá sempre à aprovação ou reprovação do estudante. 4. Quando existirem estudantes em relação aos quais esta
avaliação não for possível, os mesmos não serão avaliados e não lhes será atribuída classificação final, o que implica a perda de frequência
da unidade curricular. 5. A avaliação final será determinada do seguinte modo e com as seguintes ponderações: Participação nas sessões –
30 %; Apresentações orais – 15 %; Trabalhos escritos - 15 %; Desempenho nas práticas e seminários – 30 %; Assiduidade - 10 %.
Nota: Os trabalhos deverão ser entregues nos prazos definidos, caso contrário existirão penalizações na classificação dos mesmos.
Os trabalhos plagiados ou sem identificação das fontes serão anulados. Em tudo, a avaliação será conforme os regulamentos da ESTAL.
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