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1º Semestre 

Opções de Artes Performativas e da Imagem em Movimento 

(12 ECTS) 

 

ARTE E PRODUÇÃO 

Objetivos de aprendizagem 

O programa oferece uma perspetiva da atividade de criação artística do ponto 
de vista económico, dotando os estudantes de instrumentos de análise que lhes 
permitem ver o setor artístico como um setor económico produtivo. É 
desenvolvida a capacidade de leitura do processo produtivo artístico como um 
conjunto de interações de caráter económico, funcionando dentro de um sistema 
setorial e concorrencial, e do artista enquanto agente económico integrado num 
mercado de trabalho. O programa tem como objetivo permitir aos estudantes 
conviver conceptualmente com a ideia de criação artística de “arte pela arte”, ao 
mesmo tempo reconhecendo os impactos económicos da atividade. 
 

Conteúdos programáticos 

1. A relação entre a economia e a arte: perspetiva histórica e filosófica 
1.1 Os antecedentes da economia da cultura 
1.2 O nascimento da economia da cultura e a doença dos custos 
1.3 Correntes económicas determinantes 
 
2. A organização artística como organização económica 
2.1 O que faz da organização artística um agente do mercado 
2.2 As relações económicas da organização artística com o resto da 
economia 
2.3 Nomenclatura económica aplicada à produção artística 
 
3. O artista como agente económico 
3.1 O mercado de trabalho artístico 
3.2 O trabalho como produto 
 
4. A relação entre a economia da cultura e a política cultural 
4.1 Como se desenham políticas públicas 
4.2 Impactos económicos das políticas culturais 
4.3 Impactos políticos da economia da cultura 
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COMPOSIÇÃO MUSICAL 

Objetivos de aprendizagem 

Aquisição das capacidades especializadas para a concepção e realização de 
obras musicais. Aquisição de capacidades analíticas e reflexivas sobre o actual 
estado das linguagens musicais, dos debates estéticos e dos desenvolvimentos 
técnicos inerentes à composição musical. 
 

Conteúdos programáticos 

Estudo e acompanhamento do processo composicional ao longo da sua 
realização. Reflexão inicial sobre o que é uma ideia musical como ponto de 
partida para uma composição musical Análises específicas de partituras sempre 
que determinados problemas se colocarem ao longo do trabalho composicional. 
Reflexão sobre as diferentes orientações técnicas e estéticas implícitas em cada 
obra. Capacidade de produzir um discurso teórico, técnico e/ou estético sobre 
as opções tomadas. 
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IMAGEM 

Objetivos de aprendizagem 

Esta unidade curricular, não ignorando a vastidão do universo das imagens, no 
seu exame, não se ocupará tanto da taxinomia para as classificar quanto, ao 
constatar o privilégio que ganharam entre os espectadores aquelas que 
designamos cinematográficas, de demonstrar que qualquer reflexão sobre a 
imagem remete sempre para a experiência do receptor. Propondo-se identificar 
em que consiste essa “acção simbólica” levada acabo na experiência do 
receptor/espectador que, na perspectiva adoptada, é correlativa da figuração, 
visar-se-á, quer na produção de imagens quer na análise que a acompanhará, 
criar condições para uma experimentação que não se esquive à necessidade de 
pensar, de novo, a função da imagem. A reflexão proposta ajudará a tomar na 
devida conta o entendimento da imagem como entidade situada, por um lado, 
entre representação e as coisas e, por outro, entre o espectador e a 
representação. 

Conteúdos programáticos 

O VERSO E O REVERSO DAS IMAGENS 
1. Símbolo e imagem 

a) Figuração do invisível e categoria psicológica do duplo: 
Reavaliação do conceito de ídolo (eidolon) em Jean-Pierre Vernant 

b) Alma, corpo e fantasmas: 
Inversão da relação corpo-alma em Platão e instituição do domínio da ficção 
mimética 

c) Máscara e formas de incarnação da alteridade: 
A figura do duplo e a inquietante estranheza no reconhecimento de si-mesmo 
 
2. Imagem e arte 

a) “Vida” e “alma” das formas: 
As dimensões da forma em Henri Maldiney 

b) Sobrevivência e migração das imagens: 
Imagens materiais e imagens imateriais na iconologia de W.J.T. Mitchell 

c) A figuração cinematográfica: 
Experiência paradoxal do espectador e empatia 
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MOVIMENTO 

Objetivos de aprendizagem 

1) Aprofundar competências de aplicação prática de conceitos e ferramentas 
ligados à pesquisa, organização e manipulação do movimento no âmbito da 
criação coreográfica contemporânea.  
2) Experienciar diferentes dimensões dos processos de transmissão de 
movimento através da abordagem a obras coreográficas de repertório 
contemporâneo Português.  
3) Explorar materiais de movimento em função de um propósito de exposição 
não presencial, nomeadamente na sua relação com o vídeo. 

Conteúdos programáticos 

1) Elementos estruturais do movimento: ações; dinâmicas; espaço; relações.  
2) Processos de improvisação como pesquisa de materiais movimento e sua 
reconfiguração.  
3) Processos de transmissão de movimento como sistematização da linguagem 
de autor, transformação dos materiais e pesquisa partilhada.  
4) Processos de exploração e composição do movimento na especificidade da 
relação com o vídeo - manipulação digital (dinâmica, relação, espaço e escala). 
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TEORIA 

Objetivos de aprendizagem 

Desenvolver e aprofundar a capacidade hermenêutica e de produção de 
discursividade crítica do doutorando perante o confronto com linguagens 
estéticas diversas associadas ao conceito e prática do espetáculo. 
 

Conteúdos programáticos 

Tópicos e problemáticas inerentes às Estéticas do Espetáculo, nas suas 
múltiplas vertentes, incluindo as artes performativas e da imagem em 
movimento, bem como outros fenómenos de performatividade entendida no seu 
sentido mais amplo. Serão realizadas sessões com convidados. 
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Opções em Estudos Avançados em Artes e de Estudos 

Avançados em ALC (9 ECTS) 

 

PARA UMA ESCRITA INVENTIVA EM INVESTIGAÇÃO EM ARTES 

Objetivos de aprendizagem 

A UC procurará ser um espaço de reflexão sobre questões relacionadas com a 
pesquisa e a escrita científica no âmbito da investigação artística. O seu objetivo 
consistirá em explicitar, quer no plano da informação teórica quer no das opções 
metodológicas, um conjunto de procedimentos no desenho e desenvolvimento 
de uma investigação original a realizar nos domínios das artes.  
Serão problematizados os processos próprios da escrita – da sua rarefação e 
expansão – para que se percecione a performance babélica que o seu exercício 
sempre determina. Procurar-se-á fazer a apologia de uma prática que exibe um 
não-acabamento consubstancial e que, assim, traduz a impossibilidade de 
saturar, de totalizar, de finalizar tudo o que seja da ordem da edificação. Com 
frequência se remeterá para autores como Blanchot, Barthes, Foucault ou 
Derrida, para quem o trabalho da escrita é o de um jogo infinito, de uma verdade 
em estado de permanente procura. 

Conteúdos programáticos 

1. O Problema 
- A construção do objeto de investigação 
- A escrita como produção de um idioma pessoal 
- A escrita como circulação entre textos 
- As práticas de revisão-reescrita como acelerador da evolução da linguagem 
escrita 
 
2. Função-autor e elisão do sujeito da escrita 
- O autor como princípio de agrupamento/unidade/origem/coerência do discurso  
- A posição transdiscursiva do autor: poder e glória  
 
3. A escrita como prática de si 
- A escrita e o deslocamento do sujeito: o incalculável, o imprevisível 
- A vida como obra de arte 
 
4. Em defesa de uma agonística da escrita académica 
- A lei do crescimento da narrativa e a obra inacabada 
- O artesanato do estilo: o trabalho do significante, da frase e da palavra 
-Uma prática insistente, elíptica e canibal tecida em notas, citações, colagens e 
suplementos: o texto estilhaçado. 
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SEMINÁRIO DE ARTE MULTIMÉDIA 

Objetivos de aprendizagem 

Esta UC visa proporcionar o acesso a um conjunto aberto de tópicos da 
investigação atualmente em curso no ramo de conhecimento de Belas Artes ao 
nível do 3º ciclo, tendo em vista a correcta fundamentação de opções de 
pesquisa e o desenvolvimento integrado de projectos de investigação e 
produção artística, teórica e crítica nos domínios das artes performativas e da 
imagem em movimento. 
No caso específico de Multimédia, pretende-se o aprofundar de conceitos, 
conhecimentos e capacidades no domínio de meios operativos e do projecto de 
investigação inerentes a esta área de expressão da produção artística nos 
contextos contemporâneos, quer referentes à sua natureza complexa e 
interdisciplinar, quer na vocação mais específica dos saberes nela integrados. 
 

Conteúdos programáticos 

Os conteúdos e programas específicos seleccionados anualmente podem ser 
associados em tópicos fundamentais: 
a) Relevância do papel e evolução de conceitos como a obra de arte total, real e 
virtual, apropriação, interdisciplinaridade entre outros, partindo do seu 
enraizamento histórico para a diversidade de modos de usar mais recentes. 
b) Problemáticas do espaço das novas tecnologias: dos meios operativos das 
disciplinas e tecnologias particulares à ruptura das convenções e 
desmaterialização, ou entre o alargamento dos limites dos diferentes suportes 
expressivos particulares e o sincretismo e fusão. 
c) Contextos temáticos e críticos contemporâneos do Multimédia - corpo, 
movimento, duração, codificação, simulação e simulacro, redes, frame, 
vigilância, interactividade. Géneros e estratégias de intervenção e participação. 
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SEMINÁRIO DE CIÊNCIAS DA ARTE 

Objetivos de aprendizagem 

Nesta UC visa-se facultar modelos, temas ou linhas de investigação 
desenvolvidos na FBAUL ao nível do 3o ciclo bem como do CIEBA, 
genericamente caracterizadores dos processos de investigação dominantes no 
ramo de conhecimento das Ciências da Arte. Tal, no entanto, não impede o 
contacto com a experiência em curso em cada uma das áreas existentes na 
FBAUL (ex. Teoria da Imagem, Pintura, Escultura, Arte Pública, Instalação, 
Anatomia Artística, Geometria, Desenho, Educação Artística), do seu potencial 
de investigação e dos seus objectivos particulares por forma a contribuir para a 
definição dos projetos dos doutorandos, em particular, no que respeita ao 
relacionamento entre as práticas discursivas das Artes Visuais e as das Artes 
Performativas e da Imagem em Movimento. 
 

Conteúdos programáticos 

Esta unidade curricular agrupa os conteúdos programáticos oferecidos nas UC 
de 3o ciclo do doutoramento em Belas Artes, a saber, Seminários de 
Investigação I e II e Seminários de Projecto I e II, centrados na oferta da 
investigação produzida e em curso em Ciências da Arte. Os conteúdos 
programáticos são explicitados nas sinopses prévias das sessões que permitem 
uma análise em pormenor dos conteúdos a privilegiar nas mesmas. São 
definidos segundo programação e calendarização anual e semestral e relação 
com atividades do CIEBA e outras unidades de investigação. Exemplos de temas 
de Ciências da Arte abordados em anos anteriores (selecção): A Poesia e as 
Artes Visuais no Experimentalismo Português (1964-74) (Cristina Tavares / 
Maria João Lopes Fernandes) Arthur Danto e o Significado da Obra de Arte 
(Teresa Lousa) Imbricação Entre Estética e Ética (João Peneda) Projetos 
Cartográficos de uma Genealogia do Feminino na Arte Contemporânea 
Portuguesa (José Carlos Pereira / Joana Tomé). 
  



Doutoramento em Artes 
Opções Condicionadas 2020-21 

10 
 

 

TEORIAS DO TEATRO E DA PERFORMANCE 

Objetivos de aprendizagem 

● Saber identificar diversas teorias de teatro e da performance, em diálogo 
com a história do teatro ao longo do século XX. 

● Relacionar os textos seleccionados para leitura e análise com a discussão 
teórica aplicada. 

● Aprofundar a crítica e a discussão sobre a teoria e a estética das artes 
performativas na contemporaneidade. 

● Produzir um texto ensaístico de cariz crítico a partir de uma perspectiva 
teórica estudada, que siga os padrões da escrita académica. 

Conteúdos programáticos 

I. Conceitos. 1. Apresentação, definição e contextualização histórica dos 
conceitos: “Estudos de Teatro”; “Estudos de Performance” e “História do Teatro”.  
II. Teorias do Teatro na primeira metade do século XX: os discursos 
fundadores de O naturalismo no teatro (1881), de Émile Zola; Da Arte do Teatro 
(1911), de Gordon Craig; O Teatro e o Seu Duplo, de Antonin Artaud (1938); 
Pequeno Organon para o Teatro (1948), de Bertolt Brecht;  
III. A viragem performativa e os estudos de Performance: 1. Dois casos 
pioneiros para entender a contemporaneidade: Richard Schechner e os Estudos 
de Performance; Erika Fischer-Lichte e a estética do performativo. 
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WORKSHOP II – ARTES PERFORMATIVAS, IMAGEM E 

COGNIÇÃO 

Objetivos de aprendizagem 

Conhecer o estado da arte acerca do encontro das artes performativas com a 
ciência cognitiva, centrando a discussão nos complexos processos de 
criação/percepção em torno dos conceitos de espaço e de tempo. 
Identificar o processo cognitivo e sensorial que está na base da relação do actor 
com o espaço e o tempo e do espectador com a compreensão e construção 
desses conceitos no evento teatral, através do estudo criações (de teatro e de 
performance) de grupos como o Bando, o Teatro do Vestido, a Karnart, o Teatro 
do Eléctrico entre outros. 
Reconhecer modos de relação entre padrões de acções, emoções, sensações 
conservadas na memória e imagens arquivadas no processo permanente de 
recriação de uma prática efémera por excelência. 
 

Conteúdos programáticos 

Contributos da ciência cognitiva 1) no estudo do envolvimento mental, emocional 
e sensorial de artistas e espectadores no evento teatral e performativo, 
sinalizando o seu estatuto autopoiético e 2) na identificação de metáforas 
primárias que participam da experiência partilhada do mundo e intervêm no 
permanente “fazer” do sentido de cada evento.  
Os conceitos de espacialidade e temporalidade no teatro e na performance, a 
sua incorporação pelo actor e pelo espectador através de padrões de acções, 
imagens, emoções e suas consequências a nível cognitivo.  
Modos de relação entre efemeridade das artes performativas e inscrição das 
experiências físicas (corpo) na mente (memória). O arquivo de imagens como 
instrumento e criação. 
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2º Semestre 

Opções em Tópicos (9 ECTS) 

 

TÓPICOS EM ESTUDOS DE CINEMA 

Objetivos de aprendizagem 

1-Conhecer e aprofundar a problemática da música e da sua relação com a 
imagem de um ponto de vista da continuidade histórica, dos primórdios do 
cinema ao presente, e também a linguagem cinematográfica e seus autores, 
entendendo a música como parte de um todo que é a arte do cinema. 
2-Abordar analiticamente alguns dos principais filmes, bandas sonoras, 
realizadores e compositores que se destacaram nesta área, com especial 
destaque – no segundo semestre – para as parcerias Alfred Hitchcock/Bernard 
Herrmann, Stanley Kubrick e Steven Spielberg/John Williams, através de 
visionamentos comentados e de bibliografia especializada. 
3-Fornecer ferramentas estéticas e técnicas que permitam aos alunos de 
composição que pretendam seguir a via profissional da música para cinema e 
TV uma primeira abordagem dessa problemática. 

Conteúdos programáticos 

1-Conhecimento dos princípios estéticos e dos problemas técnicos da música no 
cinema no período do cinema mudo e durante a transição para o sonoro: 1908-
1931. Visionamento de documentários e leitura de bibliografia específica. Análise 
comentada de excertos de filmes. 
2-Conhecimento dos princípios estéticos e dos problemas técnicos da música no 
cinema no período do cinema sonoro, dividindo esse período em vários 
momentos: 1930-1940, 1940-1960, 1960-1980, 1980 até ao presente. 
Visionamento de documentários e leitura de bibliografia específica 
3-Conhecimento dos princípios estéticos e técnicos do cinema sonoro nas suas 
diferentes fases de evolução, entendendo a música como parte de um todo que 
é a linguagem cinematográfica, e da vida e obra de alguns dos principais 
realizadores. 
4-Análise comentada de excertos de filmes e audição comentada de bandas 
sonoras ou obras que influenciaram bandas sonoras a partir de 1931, do ponto 
de vista da estética e da relação de influência entre estas. 
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TÓPICOS EM ESTUDOS DE DANÇA 

Objetivos de aprendizagem 

1) Entender a dança enquanto prática através da qual se exprimem os valores, 
os ideais estéticos, as crenças, as conceções de género, as visões do mundo, 
as identidades e as experiências dos indivíduos e dos grupos humanos, 
desenvolvendo competências que permitam mobilizar conceitos teóricos 
adequados a tornar visíveis estas dimensões da dança em contextos 
socioculturais e históricos específicos. 
2) Considerar os diversos propósitos e contextos de ocorrência da dança — 
social, ritual e teatral. 
3) Refletir sobre a dança recorrendo a uma terminologia apta a dar conta da 
especificidade desta forma de cultura expressiva. 

Conteúdos programáticos 

1) Dança e cultura. 
2) Contextos de ocorrência e propósitos da dança. 
3) Discussão das orientações teóricas nos estudos da dança, sublinhando-se o 
contributo da antropologia, da etnografia e dos estudos de cultura para o 
conhecimento das práticas contemporâneas da dança.  
4) Estudo de obras coreográficas e de eventos de dança concretos (estudos de 
caso a definir posteriormente), valorizando-se as orientações teóricas 
interpretativas. 
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TÓPICOS EM ESTUDOS DE MÚSICA 

Objetivos de aprendizagem 

Conhecimento e exploração de repertórios específicos de referência. 
Aquisição de capacidades especializadas para a implementação de projectos de 
investigação de repertórios diferenciados. 
Competência autónoma para a promoção de novos projectos de interpretação e 
divulgação musical. 
Compreensão da importância do método científico analítico e crítico 
musicológico como instrumento para a definição de estratégias e opções de 
interpretação independentes Desenvolvimento dos processos de análise 
proprioceptiva no reconhecimento dos sinais neuro-musculares de controle 
motor ligados às diferentes competências de execução instrumental 
Aprofundamento das capacidades artísticas de expressão dramática musical 
associadas ao estudo e interiorização dos gestos psico-afectivos das obras e à 
sua corporização técnica. 
 

Conteúdos programáticos 

Estudo interpretativo de obras de referência do período barroco até aos nossos 
dias 
Estudo e análise formal das respectivas partituras numa perspectiva 
interpretativa 
Reflexão sobre os respectivos conteúdos e contextos estéticos e musicológicos 
Confrontação e problematização de diferentes opções interpretativas 
Análise e estudo das diferentes técnicas de execução instrumental visando a sua 
adequação e eficácia 
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TÓPICOS EM ESTUDOS DE TEATRO 

Objetivos de aprendizagem 

Entender os fenómenos e os objectos artísticos como tentativa de exposição e 
resolução de problemas cuja matriz é filosófica; 
Enquadrar conceptualmente o pensamento sobre teatro e arte a partir do debate 
associado aos conceitos de mimese e catarse.  
Apropriar-se de argumentação fundamental relacionada com a leitura e 
posteridade interpretativa da Poética de Aristóteles. 
 

Conteúdos programáticos 

O programa propõe uma leitura e discussão de textos fundamentais para a 
compreensão e debate dos conceitos de mimese e catarse.  
 

Modulo 1 - Mimese  

O termo mimese e os problemas da semântica; 
Metamorfoses da mimese de Platão a Aristóteles; 
Teatro, mimese e diegese; 
‘Logos’, ‘pathos’ e ‘ethos’ da mimese; 
Nosologias da morte da mimese; 
Pulsão mimética e criação performativa; 
Representar e/ou não representar, eis a questão. 
 

Módulo  2 – Catarse 

Interpretações de catarse; 
Emoções, conhecimento, racionalidade e arte; 
Aristóteles e o conceito de catarse (Poética e Politica); 
A piedade e o temor; 
Empatia e ação; 
Prazer e emoções trágicas / sofrimento; 
Criação e catarse. 
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HISTÓRIA DA MÚSICA NO CINEMA 

Objetivos de aprendizagem 

1-Conhecer e aprofundar a problemática da música e da sua relação com a 
imagem de um ponto de vista da continuidade histórica, dos primórdios do 
cinema ao presente, e também a linguagem cinematográfica e seus autores, 
entendendo a música como parte de um todo que é a arte do cinema. 
2-Abordar analiticamente alguns dos principais filmes, bandas sonoras, 
realizadores e compositores que se destacaram nesta área, com especial 
destaque – no segundo semestre – para as parcerias Alfred Hitchcock/Bernard 
Herrmann, Stanley Kubrick e Steven Spielberg/John Williams, através de 
visionamentos comentados e de bibliografia especializada. 
3-Fornecer ferramentas estéticas e técnicas que permitam aos alunos de 
composição que pretendam seguir a via profissional da música para cinema e 
TV uma primeira abordagem dessa problemática. 
 

Conteúdos programáticos 

1-Conhecimento dos princípios estéticos e dos problemas técnicos da música no 
cinema no período do cinema mudo e durante a transição para o sonoro: 1908-
1931. Visionamento de documentários e leitura de bibliografia específica. Análise 
comentada de excertos de filmes. 
2-Conhecimento dos príncípios estéticos e dos problemas técnicos da música 
no cinema no período do cinema sonoro, dividindo esse período em vários 
momentos: 1930-1940, 1940-1960, 1960-1980, 1980 até ao presente. 
Visionamento de documentários e leitura de bibliografia específica 
3-Conhecimento dos princípios estéticos e técnicos do cinema sonoro nas suas 
diferentes fases de evolução, entendendo a música como parte de um todo que 
é a linguagem cinematográfica, e da vida e obra de alguns dos principais 
realizadores. 
4-Análise comentada de excertos de filmes e audição comentada de bandas 
sonoras ou obras que influenciaram bandas sonoras a partir de 1931, do ponto 
de vista da estética e da relação de influência entre estas. 
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Opções de Artes Performativas e da Imagem em Movimento 

(12 ECTS) 

 

ARTE E TECNOLOGIA 

 
 NOTA: Conteúdo em actualização 

Objetivos de aprendizagem 

  
Nesta disciplina discutir-se-ão oito categorias de interacção entre o performer e 
a máquina (o sistema interactivo) na perspectiva de poder conceber e realizar 
projectos para o palco. 

Conteúdos programáticos 

 Conhecimentos de iluminação e calibração de câmaras para interactividade 
baseada em computer vision. 
- Utilização de diferentes sensores consoante das suas características. 
- Conhecimento de protocolos de comunicação entre diferentes hardwares e 
softwares 
- Concepção de situações/sistemas interactivos no contexto de um projecto 
teatral em palco 
- Descobrir preferências e inclinações pessoais no que respeita as diversas 
formas de trabalho de corpo no âmbito da “Digital Performance”. 
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ARTE E ESPAÇO 

Objetivos de aprendizagem 

O programa aprofunda as capacidades de análise, reflexão e conceptualização 
da perceção do espaço e do objeto artístico, como elementos indissociáveis e 
unificadores de vivências, memórias, textos, imagens, sons, movimento e sua 
interação com o corpo como instrumento mediador. A reflexão incidirá sobre o 
panorama contemporâneo da Arte e Espaço – da instalação ao lugar 
cenográfico, à cidade e à paisagem. A compreensão do ato criativo, na sua 
complexidade e diversidade será fomentada a partir da obra de artistas, 
cenógrafos e encenadores contemporâneos. 

Conteúdos programáticos 

A estrutura das sessões organiza-se em duas partes: 

PARTE 1: O Espaço 
- ESPAÇO COMO RELAÇÃO ENTRE INDIVÍDUO E TERRITÓRIO. CIDADE 

1. Produção social do espaço 
2. Espaço, lugar e não-lugar, espaço cenográfico 
3. Grelha e rede 
4. Cidade e utopia 
5. Ótico e háptico 
6. Utopia e heterotopia 
7. Imagem e rede 

 - IMAGEM: SUPERFÍCIE E PROFUNDIDADE 
8. O que é uma imagem 
9. Tautologia e Crença 
10. Imagem como janela 
11. A imagem como espelho 
12. O espetador 
13. Profundidade como construção 

- INSTALAÇÃO e CENOGRAFIA 
14. Heterogeneidade e instalação 
15. Genealogia da instalação 
16. Espectador e interação 
17. Cenografia e espaço expandido 
18. Cenografia contemporânea 

PARTE 2: Produção Contemporânea 
Colaboração de convidados, personalidades de reconhecido mérito, no âmbito 
do Teatro, especialmente relacionadas com a questão do espaço, da cenografia, 
do dispositivo e da inserção da figura no contexto e no espaço. Alargamento da 
reflexão e discussão a partir do testemunho e da investigação baseada na 
prática artística. 
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INTERPRETAÇÃO (TEATRO) 

Objetivos de aprendizagem 

1.Pensar o conceito de Acção como possibilidade de reflexão para o trabalho do 
intérprete. 

2. Desenvolver uma reflexão teórico-prática sobre as linguagens 
contemporâneas a partir do conceito de Acção 

3. Repensar a dicotomia Acção/Representação. 

4. Criar um espaço de debate sobre as influências das artes performativas na 
contemporaneidade e as suas consequências nas práticas teatrais. 

5. Problematizar os argumentos sobre o conceito de Investigação em Arte. 

6.Procurar estabelecer metodologias possíveis para uma prática de 
investigação, que permitam estabilizar os percursos para os possíveis 
desenvolvimentos das dissertações. 

7.Discutir os problemas epistemológicos que derivam do abatimento de 
fronteiras nas linguagens contemporâneas. 

8. Pensar a dramaturgia observando as possibilidades que o conceito de Acção 
promove.  

Conteúdos programáticos 

O programa investiga a definição do lugar do intérprete, a partir dos problemas 
epistemológicos que as linguagens contemporâneas suscitam na caracterização 
dos seus paradigmas teóricos e práticos. Pretende-se estabelecer 
procedimentos, criar ferramentas, definir estratégias e analisar os pressupostos 
das linguagens contemporâneas, para poder descrever o lugar do intérprete na 
contemporaneidade. A investigação procura debater o lugar entre o saber prático 
e teórico, bem como a dicotomia intérprete/criador. Pretende promover um 
espaço de reflexão sobre o lugar do intérprete, usando o conceito de Acção como 
pretexto para pensar a construção de instrumentos de criação. A oscilação entre 
fazer e pensar, entre um modelo de investigação científico e artístico, é o objeto 
de reflexão mais importante do seminário. Procura-se uma sistematização que 
esta unidade curricular pretende promover. Pretende-se promover uma 
discussão sobre o estabelecimento de regras e métodos possíveis para 
determinar modelos de investigação singulares na Investigação em Artes.  
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Opções em Estudos Avançados em Artes ou Estudos 

Avançados em Artes, Literaturas e Culturas (9 ECTS) 

 

ESPETÁCULO E COGNIÇÃO 

O ponto é um ser introvertido cheio de potencialidades. 
Wassily Kandinsky 

O sistema nervoso entérico não é periférico, mas sim central! 
António Damásio 

 
A unidade curricular Espectáculo e Cognição desenvolverá a sua actividade em 
torno do conceito de Persona (do Latim: per sonare), a fim de identificar a 
transversalidade e mutabilidade do conhecimento mobilizado pelo programa em 
quatro áreas distintas que propõe: artes performativas, cinema, neurociência 
aplicada às humanidades, pensamento jurídico-moral. 
O trabalho em torno de cada uma destas áreas do conhecimento permitirá 
aprofundar o conceito de Persona conjugando-o não só com as áreas 
mencionadas, mas também perspectivando-o através de áreas subsidiárias de 
um vasto conjunto de que destacamos as artes plásticas, a música, a filosofia. 
Paralelamente, os vários núcleos temáticos explorarão a presença de Persona 
a partir de constelações conceptuais específicas: personagem - anti-
personagem – papel - máscara como visualidade - máscara como dispositivo 
ressoador – rosto-máscara - ocultação/afronta social – desdobramento – 
composição – enquadramento/duração – personalidade – capacidade - estatuto, 
entre outras. 
Identificaremos também, para cada uma destas vertentes do conceito de 
Persona, contextualizações próprias e decorrentes das obras a seleccionar, que 
se projectarão no espaço cénico-performativo e no espaço cinematográfico. Será 
fomentado diálogo com a diversidade e a amplitude do representacional e 
correspondentes linguagens, através da análise de comportamentos e 
configurações do corpo vivo e do corpo potenciado. Dinamizaremos Persona 
como um ponto e suas linhas expansivas no exercício de cooperação e 
conflituação e como manifestações da vida entre norma e liberdade. 
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FILOSOFIA DA ARTE 

Objetivos de aprendizagem 

Este curso tem como objectivo aprofundar os conhecimentos dos doutorandos 
no domínio da filosofia da arte. 

Conteúdos programáticos 

O curso tem como principal objectivo aprofundar o conhecimento dos 
doutorandos no domínio da Filosofia da Arte. Serão analisadas as seguintes 
propostas filosóficas sobre a natureza da obra de arte: Kant, Hegel, Schelling, 
Schopenhauer, Tolstói, Clive Bell, Jerome Stolnitz, Morris Weitz,  Arthur C. 
Danto, George Dickie e Nelson Goodman. 
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PARA UMA ESCRITA INVENTIVA EM INVESTIGAÇÃO EM ARTES1 

VER INFORMAÇÃO NO 1º SEMESTRE 
 
  

 
1 UC em funcionamento nos dois semestres. 
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TEORIAS E METODOLOGIAS DA INVESTIGAÇÃO EM ARTES 

 

Objetivos de aprendizagem  

Pretende-se que os doutorandos adquiram conhecimentos, aptidões e 
competências para se confrontarem de forma crítica e criativa com diversas 
Teorias e Metodologias de Investigação Artística, tanto aquelas que estão em 
conformidade com teses prático-teóricas, nas quais a experiência artística e a 
reflexão sobre a mesma constituem o núcleo principal das teses de PhD a 
desenvolver (1); sejam aquelas teses que se alicerçam com igual densidade nas 
possibilidades práticas e nos fundamentos teóricos (2); como ainda nas teses 
eminentemente teórico-práticas, nas quais o horizonte teórico e exegético toma 
o primeiro plano relativamente à praxis e a exemplos concretos da realização 
artística.  
Para qualquer uma das possibilidades acima referidas, prevê-se a realização de 
sessões específicas, inclusivamente um conjunto de sessões práticas atinentes 
à possibilidade de elaborar noções artísticas a partir da própria praxis da música, 
da dança, do cinema, ou do teatro.  
 

Conteúdos programáticos 

I.Relação da investigação em artes com a divisão entre Ciências da Natureza e 
Ciências do Espírito de Dilthey. Investigação em Ciências Humanas; Artes e 
Humanidades; Investigação em Artes; Art Based Research com origens na 
ABER de Eliot Eisner e Tom Barone. 
II.Investigação sobre Artes; Investigação em Artes; e Investigação através das 
Artes, fazendo referência ao trabalho pioneiro realizado por Christopher Frayling. 
III.Modelos disponíveis para a construção de uma tese em ciências humanas. 
Procedimentos investigativos que se reivindicam das ciências humanas e outros 
que lançam âncora na investigação artística. 
IV.Caracterização daquilo que se entende por ideias artísticas, diferenciando-as 
das ideias estéticas e ainda das ideias filosóficas. Serão também tratadas: 
perspectivas individualizadas de processo artístico; de experimentação; de 
autenticidade criativa. 
V.Aprofundamento de exemplos consistentes da experiência artística que sejam 
integráveis numa tese de investigação em artes.  
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WORKSHOP I – PRÁTICA COMO INVESTIGAÇÃO 

Objetivos de aprendizagem 

Desenvolver conhecimentos sobre os conceitos, metodologias e ferramentas do 
campo da Prática como Investigação (Practice as Research); 
Aprofundar os contextos de produção, métodos, fases de criação e modalidades 
de colaboração que compõem a prática das artes performativas; 
Saber pesquisar de forma transdisciplinar os diferentes recursos (bibliográficos, 
multimédia, experienciais) que servem de base ao fazer artístico; 
Adquirir competências ao nível da estruturação dos materiais de composição 
artística, tendo em vista o desenvolvimento da capacidade de articulação entre 
pensamento e acção; 
Ser capaz de desenvolver uma prática discursiva autónoma através da 
convergência entre a experimentação artística (estética) e a interpelação crítica 
(epistemológica). 
 

Conteúdos programáticos 

Esta unidade curricular pretende deslocar o olhar sobre o conhecimento, 
recentrando os processos de investigação sobre as artes performativas em torno 
da experiência corpórea do ‘fazer’ – à margem da ‘observação objectivada’ que 
tem balizado os paradigmas da investigação noutras áreas. Para tal, adopta um 
formato de oficina teórico-prática (workshop), na qual se procurará mobilizar o 
pensamento crítico com vista à produção de conhecimento a partir de uma 
investigação baseada na prática. Através da promoção da discussão em torno 
de processos de criação-pesquisa (materiais, contextos, modos de produção e 
transferência do saber), por um lado, e o desenvolvimento de metodologias 
abertas à exploração individual (experimentação, selecção, produção, 
composição, repetição, improvisação), por outro, a oficina Prática como 
Investigação vai ainda ao encontro das necessidades de quem vier a fazer a sua 
investigação de doutoramento a partir da criação artística. 
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