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CENOGRAFIA I 
SCENOGRAPHY I 

 
 

 

Área científica 
Scientific domain 

Pintura 
Painting 

Anos letivos 
Academic years 

2018–2021 

Grau de ensino 
Degree 

Licenciatura 
Bachelor of Arts 

Duração 
Duration 

Semestral 
Semestral 

Horas de contacto 
Student workload 

(TP 84 + OT 28 horas) 
(TP 84 + OT 28 hours) 

ECTS (6 ECTS) 

Nível 
Level 

I* 

 

 
*Esta unidade curricular é de NÍVEL I. Deverá ser frequentada preferencialmente no início do percurso académico por 
se tratar de uma disciplina com grau de complexidade e exigência introdutórios. 
 
*This is a LEVEL I unit. It should preferably be attended at the beginning of one's academic course as it is a subject 
with a reduced level of complexity and requirement. 

 
 

PROGRAMA CURRICULAR 

COURSE UNIT CONTENT 
 

1  — Objetivos de Aprendizagem 
Intended learning outcomes  
 

Trata-se de introduzir à prática do projeto cenográfico, facultando informação em diá-
logo com a sensibilidade, a capacidade criativa e crítica do aluno. 
Pretende-se um aprofundamento gradual, em termos conceptuais e multi-operativos, 
para o desenvolvimento de estudos específicos, nomeadamente através da aquisição 
de conceitos, noções e referências fundamentais do universo da criação Cenográfica. 
Desse modo, espera-se contribuir quer para uma articulação mais ampla de questões 
e processos associados às dimensões interdisciplinares da criação artística contem-
porânea, quer destacar uma formação mais específica que abra possibilidades de 
instauração e integração ao nível profissional e nos meios de investigação. 
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The main purpose of this course is to introduce the practice of set design, providing 
information in dialogue with sensitivity, creativity and critical capacities of the student. 
A gradual strengthening is intended in conceptual and multi-operative terms, for the 
development of specific studies, including by the acquisition of fundamental concepts, 
notions and references from the world of scenic creation. 
Thereby we hope to contribute either to a broader articulation of issues and processes 
associated with the interdisciplinary dimensions of contemporary artistic creation, as 
to highlight a more specific training that opens opportunities and integration at the pro-
fessional level and research resources. 

 
 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

Breve introdução ao universo da prática da cenografia e dos métodos de criação e 
construção cenográfica, assim como do enquadramento da Cenografia no mundo ar-
tístico contemporâneo. Abordagem prática às questões fundamentais de espaço, mo-
vimento, escala, modelos, dispositivos cénicos, figurinos, luz, e outros. 
Adequação de uma ampla diversidade de meios operativos, partindo dos de índole 
gráfica, aos modos de entendimento do projeto e criação espacial em relação com 
diferentes contextos dramáticos. Exercitação das capacidades de leitura e interpreta-
ção desses contextos e do diálogo entre diferentes pontos de vista. 
Exemplificação concreta através da amostragem de alguns percursos paradigmáticos. 
 
Brief introduction to the practical world of set design and its methods for creation and 
construction, as well as to the framework of scenography in the contemporary art 
world. Practical approach to the fundamental questions of space, movement, scale, 
models, scenic devices, costumes, light, and others. 
Adaptation of a wide range of operative means, starting from the graphic ones, to the 
ways of understanding the project and spatial creation in connection with different dra-
matic contexts. Training of reading and interpretation skills in these contexts and dia-
logue between different points of view. 
Concrete exemplification by sampling some paradigmatic paths. 

 
 

3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
 

A Metodologia da disciplina de iniciação ao projeto de Cenografia desenvolve-se em 
duas vertentes: Uma dimensão didática que engloba conhecimentos e estímulos ge-
rais sobre o universo da criação cenográfica; Uma dimensão específica que decorre 
da pesquisa, participação na aula e visitas de estudo, bem como produção desenvol-
vida nos eventuais projetos propostos. 
Critérios de avaliação: 
30% - Criatividade e capacidade crítica; 
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30% - Qualidade do processo e método de investigação e respectivos registos siste-
máticos; 
10% - Assimilação e desenvolvimento/evolução de competências; 
10% - Capacidade de diálogo e comunicação; 
20% - Participação/assiduidade. 
 
The methodology of this initiation course to Set design project is developed in two 
parts: A didactic dimension that encompasses general knowledge and stimuli on the 
world of scenic creation; A specific dimension that stems from research, participation 
in class and study visits, as well as from production developed in any proposed project. 
Assessment criteria: 
30% - Creativity and critical thinking; 
30% - Process Quality and method of investigation and their systematic records; 
10% - Assimilation and development / evolution of skills; 
10% - Capacity for dialogue and communication; 
20% - Participation / attendance. 
 
 
4  — Bibliografia Recomendada 

Recommended Bibliography  
 

AA.VV. Um Teatro sem Teatro. Lisboa: Museu Berardo, 2007 
Berger, J. Modos de ver. Lisboa: Edições 70, 2006 
Castanheira, J. Cenografia. Lisboa: Ed Caleidoscópio, 2013 
Crabtreen, S.; Beudert, P. Scenic Art for the Theatre – History, Tools and Techniques. 
Oxford: Focal Press, 2005 
Davis, T. Stage Design. Hove: Rotovision Books, 2001 
Freydefont, M. Petit traité de scénographie. Nantes: Ed Le Grand T, 2007 
Izenour, G. Theater Design. Yale: Yale University Press, 1977 
Polieri, J. Scénographie. Paris: Ed. Jean Michel Place, 1990 
Rinaldi, M. Escenografia y artes plásticas. Granada: Univ. de Granada, 2003 
Sonrel, P. Traité de Scenographie. Paris: Ed. Librairie Théatrale, 1956 
Surgers, Anne. Scénographies du théâtre occidental. Paris: Éditions Nathan, 2000 
Trauner, A. Décors de Cinema. Paris: Ed. Flammarion, 1988 
Urssi, N. J. A linguagem cenográfica. Dissertação de mestrado em Artes Cénicas 
ECA/USP, 2006. Disponível em 
 
 

5  — Assistência aos alunos  
Student assistance 

 
Informação será comunicada, pelo Professor, em aula. 
 
Information provided by the lecture in class. 
 

08/2018. 
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