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PROGRAMA
1. Estudo e práticas do corpo
2. Improvisação e composição
3. Testemunho, análise e documentação do corpo
4. Consulta de arquivo audiovisual
5. Construção e apresentação dos trabalhos finais práticos e teóricos.
6. Participação na mostra de artes performativas com um exercício colectivo
7. Reflexão final, auto-avaliação e hetero-avaliação

COMPETÊNCIAS

1. Aquisição de conhecimentos e capacidades ao nível da consciência corporal, movimento e percepção; incluindo o relaxamento, a concentração, a respiração, o centro do corpo, a relação com a gravidade e a modulação de energia. 2. Desenvolvimento de capacidades de criação
de espaço do corpo e suas temporalidades, individual e colectivamente, podendo ser incluídos objectos, sons, imagens e textos. 3. Integração
do testemunho, de si e do outro, assim como da análise e da documentação do corpo 4. Aquisição de conhecimentos sobre o trabalho de
corpo e processos de criação desenvolvido por diferentes autores 5. Construção de exercícios práticos a partir das matérias transmitidas e sua
reflexão teórica. 6. Experiência e aprendizagem na relação actor-palco-público.

METODOLOGIA
A metodologia desta unidade curricular — centrada no corpo, energia, espaço e tempo —, consiste na apresentação de um tema e sua
contextualização teórica recorrendo a materiais de leitura. Segue-se uma prática de corpo influenciada pela anatomia e fisiologia experiencial,
práticas psicossomáticas, técnicas de release e Chi Kung (1). Esta prática é conduzida para o desenvolvimento de exercícios de improvisação
e composição, individual e colectivamente, através de orientações específicas que podem integrar objectos, sons, imagens e textos (2). Ao
longo das aulas é integrado o plano do testemunho, de si e do outro, assim como da análise e documentação (ou registo) do corpo (3).
Existem momentos de consulta de arquivos audiovisuais no âmbito das técnicas do corpo e seus autores, abordados em aula (4). A construção de exercícios de Corpo e Processos de Criação é feita ao longo do semestre, individual e colectivamente, no contexto dos trabalhos finais
de avaliação e da mostra de artes performativas, com apresentação pública. A realização de um trabalho teórico individual permite fomentar a
reflexão e o questionamento crítico sobre o trabalho desenvolvido (5).

AVALIAÇÃO
1. Esta unidade curricular é ministrada em regime teórico-prático, presencial e de avaliação contínua. Entende-se por avaliação contínua
aquela que se realiza ao longo do semestre ou ano lectivo, sendo baseada na apreciação, feita pelo docente, da quantidade e qualidade do
trabalho desenvolvido pelo estudante, 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 activa e assídua do estudante .
com uma obrigatoriedade de presença mínima de 75% das sessões de contacto com o professor. 3. A classificação final conduzirá sempre à
aprovação ou reprovação do estudante. Quando existirem estudantes em relação aos quais esta avaliação não fôr 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 pelos seguintes parâmetros e respectivas ponderações: Assiduidade e pontualidade 20%, Motivação, empenho e qualidade
na participação 20%, Apreensão dos conteúdos, competências técnicas e artísticas adquiridas e evolução verificada 20%, Trabalhos práticos
20%, Trabalhos teóricos 20%.
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