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0 QUE E A UCEilCTATURA EM ESTUBoS ABTfSTTC0S - ARIES
D(l ESPECTi[CUtlt?
A Licenciatura em Estudos Artisticos - Artes do Especticulo
foi criada no inicio deste mil6nio para corresponder ) neces-
sidade de uma formagio, a nivel universitirio, assente numa

abordagem hist6rica das artes e critica das criag6es artisticas,
tendo por base uma perspectiva te6rica contemporanea
aplicada ao estudo das artes. Pretende relacionar as artes
entre si, desde ireas como o cinema e o audiovisual, is artes
performativas (teatro, danga, mrisica) e is artes plisticas.
A Licenciatura em Estudos Arrisdcos - Artes do Especticulo
organiza-se em ECTS, o que permite a integragio dos
estudantes no quadro europeu p6s-Bolonha. Para a
obtengSo do grau, o aluno deveri pe{azer r8o ECTS,
estando o curso concebido de forma a reunir os nricleos
bisicos dos conhecimentos exigidos pelas diferentes ireas

de estudo, aos quais se junta um leque de opg6es noutras

6reas fornecidas por cursos da Faculdade de Letras,

da Universidade de Lisboa e de escolas nacionais e
internacionais com quem foram estabelecidos ou estdo
em preparaglo conv6nios. Os estudantes terlo assim
oportunidade de exercitar t6cnicas de anilise da criaglo
artistica, de desenvolver priticas de leitura e escrita
e de descobrir de que modos os aspectos hist6ricos,
te6ricos e pr6ticos das artes se relacionam.

QUATRo BAZ0ES PARA UMA UCEI{CTATURA rM ESTUDoS ABTISTTC0S
.ABTES Dlt ESPICTiCUL|I
O progresso das 6reas de estudo e formaEio em Humanidades
fez com que se sentisse,hL ji algum tempo, necessidade
de considerar as Artes do Especticulo como objectivo
especifico e aut6nomo do conhecimento.
Com efeito, se o alargamento do interesse pelo campo
artistico e pelas suas novas possibilidades de expressio
e reflexio, o tornaram um lugar de confludncia de iovens
com expectativas de vida muito diferenciadas, a perma-
nente transformaEio do campo das artes numa base
interdisciplinar e o ripido surgimento de actividades
profissionais para as quais ndo existe uma formaEao
especifica exigem uma formaglo plural e s6lida no que
respeita a t6cnicas de trabalho, a m6todos de pesquisa
e ao desenvolvimento de capacidades de an6lise e produgio.

Por isso, o curso permite transmitir formagdo que habilite
a responder is novas exig€ncias do campo artistico - confe
rindo i pritica, ) investigagdo e i teorizaEio nesta 6rea
o lugar que lhes 6 devido -, de modo a preparar futuros
licenciados para uma diversidade de profiss6es relacionadas
com o patrim6nio cultural e a criagio e produElo artisticas.
A limitada formagdo em artes obtida nos ensinos bisico
e secundlrio justifica naturalmente a criaqio deste primeiro
patamar de preparaqlo antecedendo escolhas futuras
de formaEio especializada nas virias express6es artisticas.
Respondendo a muitas das orientaq6es europeias para uma
politica de educaglo para a arte, entendida como factor
de identidade cultural e de consci6ncia de cidadania, a
Licenciafura em Estudos Artisticos - Artes do Especticulo
constitui, por isso, o primeiro patamar de formagao nesta
6rea do saber, antecedendo zes e 3es ciclos de car6cter
cientifico ou profissionalizante que abrem tamb6m
a porta i investigaqio integrada em centros de exceldncia
existentes na Faculdade de Letras e contribuindo para
a necess6ria renovagdo de uma Universidade aberta
i evolugdo cultural e cientifica do s6culo )O(I.

c(|ilDtooEs [E AcEsso - PRllvAs DE r{GREsstl
UMA DAS SEGUINTES PROVAS:
Hist6ria da Cultura e das Artes.
Literatura Portuguesa,
Portuguds
NOTA MINIMA DE CANDIDATURA:
N6o inferior a 95.o na escala de o-zoo ou 10 em zo valores;
FoRMULA DE CALCULO DA NOTA DE CANDIDATURA:
(M6dia do Secundirio x o.5) + (Provas de ingresso x o.5)
VAGAS: ao
PRE-REqUISITOS: N6o tem pr6-requisitos
DURAqAO DO CURSO: 6 semesrres

ESTRUTURA CUBRICUTAR:
Sem. ECTS Nome das Disciplinas

CULTURA CLASSICA

ANALISE DO DISCURSO

TIC EM ARTES DO ESPECTACULO

LINGUAAI

LINGUA B I

ESTUDOS CULTURAIS

TNTRODUqAO A PROBLEMATTCA
DAS CIENCIAS HUMANAS

INICIACAO A PNATICR TEATRAL

LINGUA A II

LINGUA B II

HISTORIA DO CINEMA

CINEMA E LITERATURA

ARTES PLASTICAS CONTEMPORANEAS

MIMESE E REPRESENTACAO

oPqAo
TEATRO E LITERATURA

HIST6RIADO TEATRO E DO ESPECTACULO

HISToRIA DO TEATRO EM PORTUGAL

ARTE MODERNA GERAL

oPqAo
TEORIA E ESTETICA DO TEATRO

SOCIOLOGIA DAS ARTES DO ESPECTACULO

ANALISE Do TEXTO DRAMATICO

ANALISE DO ESPECTACULO

ANALISE FILMICA

T2 SEMINARIO/ ESTAGIO

o?QAo
OPQAO

oPqAo
TOTAL 180

Opgdu a oferecer em cada semestre segundo as disponibilidad.es

do carso - nomeadamente: Milsica e Literatura e Argumento

Cinematogrtifco



PERFIS PRllFISSI|ll{AIS
No quadro complexo e mutivel do actual mercado
do trabalho, a Licenciatura em Estudos Artisticos - Artes
do Especticulo fornece bases que podem coadunar-se
com algumas das saidas profissionais hoje existentes:
> Agentes culturais para desempenho de fung6es em
pelouros culturais de autarquias e dos 6rgios do poder
central (animadores e programadores culturais, organizado-
res de festivais, assessores para a 6rea do ensino anisitico)
> Agentes de priricas artisticas no campo audiovisual
(r6dio, cinema, televisio); jornalistas culrurais e criticos
nos meios de comunicagio; produtores e editores de textos
> FunE6es diversas no interior de uma unidade de
produg5o (companhia de teatro, produtora de cinema):
tradutor, analista, preparador de texto, dramaturgista,
documentalista, assessor lite16rio
> Investigadores das Sreas artistica, hist6rica, sociol6gica,
da iconologia e dos estudos culturais

r1{r0RMA00ES GERATS S0BRE ESTriGt0S CURRTCUTARES
A Licenciatura em Estudos Artisticos - Artes do Especticulo
prev€ a realizagdo de um estigio curricular no riltimo
semestre do plano de estudos, com duragdo minima
de rzo horas. O estigio pode realizar-se em qualquer
Entidade priblica ou privada que se proponha a acolher
o estagiSrio e que expresse a sua aceitagio em cumprir
o regulamento de estigio em vigor.
Constituem objectivos do est6gio: Complementar a
formaEio acad6mica do aluno atrav6s do desenvolvimento
de pr6ticas de trabalho junto das entidades de acolhimento;
a aplicagio, pelo aluno, de conhecimentos e competdncias
te6rico-pr6ticas adquiridas ao longo da respectiva
formagio acad6mica; o ensaio de priticas ajustadas ao
mercado do trabalho; proporcionar uma futura melhor
integragio do aluno no mercado do trabalho.

c01{TACT|lS
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
L6oo-2r4 Lisboa, Portugal
Telefone: +)5r 2r7 92 oo oo
Fax: +35r zr7 96 oo 63
E-mail info@fl.ul.pt


