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CENOGRAFIA II 
SCENOGRAPHY II 

 
 

 

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  
 

É objectivo principal proporcionar oportunidades de desenvolvimento da prática do 
projeto cenográfico, facultando informação em diálogo com a sensibilidade, a capaci-
dade criativa e crítica do aluno. 
Face à unidade curricular anterior, pretende-se um aprofundamento mais significativo, 
em termos conceptuais e multioperativos, para desenvolvimento de estudos específi-
cos, com conhecimento e aplicação de conceitos, noções e referências fundamentais 
do universo da criação Cenográfica.  
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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. 
 
The main purpose of this course is to provide opportunities to the development of the 
practice of set design, providing information in dialogue with sensitivity, creativity and 
critical capacities of the student. 
Comparing to the previous course, now a stronger deepening is intended in conceptual 
and multi-operative terms, for the development of specific studies, including by the 
transmission 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  
 

Os conteúdos gerais cabem no universo da prática da cenografia e dos métodos de 
criação e construção cenográfica, com enquadramento da Cenografia no mundo ar-
tístico contemporâneo. São de novo destacadas as questões fundamentais de es-
paço, movimento, escala, modelos, dispositivos cénicos, figurinos, luz, e outros. 
A ampla diversidade de meios operativos, partindo dos de índole gráfica, deve ade-
quar-se aos modos de entendimento do projeto e criação espacial em relação com 
diferentes contextos dramáticos e exemplificação concreta através da amostragem de 
alguns percursos paradigmáticos. Exercitação das capacidades de leitura e interpre-
tação desses contextos e do diálogo entre diferentes pontos de vista. 
Neste semestre, o desenvolvimento de um projeto de criação cenográfica a partir da 
obra de Molière “O Tartufo” congrega os diversos objetivos e a aquisição de compe-
tências diversas, numa perspectiva com forte componente prática. 
 
The general contents fit in the world of stage design practice and of the methods for 
scenic creation and construction, framing scenography in the contemporary art world. 
Key issues of space, movement, scale models, scenic devices, costumes, light, and 
others, are highlighted again. 
The wide range of operative means, starting from those of graphical nature, must re-
flect the understanding of project and spatial creation in connection with different dra-
matic contexts and concrete exemplification by sampling some paradigmatic paths. 
This semester, the development of a scenic creation project from the work of Molière 
"The Tartuffe" brings together the various objectives and the acquisition of various 
skills, from a perspective with a strong practical component. 
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3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
 

Tal como na fase anterior, esta UC desenvolve-se em duas vertentes: Uma dimensão 
didática que engloba conhecimentos e estímulos gerais sobre o universo da criação 
cenográfica; Uma dimensão específica que decorre da pesquisa, participação na aula 
e visitas de estudo, bem como produção desenvolvida nos eventuais projectos pro-
postos. A obra de Molière “O Tartufo” funciona como motor da prática; serão visiona-
das na aula várias versões da obra para teatro e cinema e os alunos terão como base 
de trabalho a versão encenada por Rogério de Carvalho em cena no Teatro Municipal 
de Almada. 
Parâmetros de Avaliação: 
30% - Criatividade e Capacidade crítica; 
30% - Qualidade do Processo e Método de Investigação e Respectivos Registos sis-
temáticos; 
10% - Assimilação e desenvolvimento de competências/Evolução; 
10% - Capacidade de Diálogo e Comunicação; 
20% - Participação/Assiduidade. 
 
Such as in the previous phase, this course is developed in two parts: A didactic dimen-
sion 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. 
Molière’s piece "The Tartuffe" works as a practice engine; several versions of this work 
for theatre and cinema will be screened in class and students will have as basis the 
version staged by Rogério de Carvalho at Teatro Municipal de Almada. 
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  
 

Bablet, D. Le décor de théâtre. Paris: CNRS, 1983 
Bablet, D.; e Jacqot, J. Le Lieux Théâtral dans la Société Moderne. Paris: CNRS, 1961 
Banu, G. Yannis Kokkos, Le Scenographe et le Héron. Paris: Actes Sud, 1989 
Boucris, L. L’Espace en Scène. Paris: Ed. Librairie Théâtrale, 1993 
Brook, P. O espaço vazio. Lisboa: Ed. Orfeu Negro, 2008 
Gillette, J. M. Theatrical Design and Production: An Introduction to scene Design and 
Construction, Lighting, Sound, 
Costume and Makeup. Columbus: McGraw-Hill Education, 2012 
Craig, G. Ma vie d’homme de théâtre. Rennes: Ed. Arthaud, 1962 
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Holt, M. Stage Design and Properties. New York: Phaidon, 2001 
Howard, P. What is scenography? London/New York: Routledge, 2009 
Machado, C. A. (org.). José Manuel Castanheira, Scénographies 1973-1993. Pa-
ris/Lisboa: Centre Georges Pompidou, 
1993 
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5  — Assistência aos alunos  
Student assistance 

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