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PÚBLICO-ALVO PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE TEATRO E PESSOAS 
COM FORMAÇÃO EM CINEMA, AUDIOVISUAL OU LITERATURA. OUTRAS 
INSCRIÇÕES TAMBÉM SERÃO CONSIDERADAS, DESDE QUE APRESENTEM 
EXPERIÊNCIA NESTA ÁREA

1ª Fase 22 e 29 ABR, 6 e 13 MAI 16h-19h Online

2ª Fase 1, 8, 15 e 22 JUL 16h-19h Presencial (datas previstas)  
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SUMÁRIO

O minicurso decorrerá ao longo de 8 sessões de 
3h, em duas etapas de 4 sessões cada, num total 
de 24h horas de formação teórico-prática. Os 
formandos devem ter um assunto ou situação 
como ponto de partida, relacionado com o 
tema mais genérico, O QUE FAZER DENTRO 
DE CASA, em ligação com questões de disputa 
política, desigualdade económica, justiça 
social e discriminação cultural. O tratamento 
deste tema deve ser feito procurando modos 
de combater e compensar a desigualdade que 
passem pelo conteúdo, pela forma, pela matéria 
e pelas condições de produção. 

Quanto ao trabalho propriamente dito, 
trabalharemos com uma ideia bastante simples, 
mas prática e muito produtiva, da escrita de 
anti-cenas, em oposição às primeiras ideias e 
esboços, como estratégia de desenvolvimento 
dos textos, de modo a fazer os alunos escreverem 
sempre outra coisa, mais além das propostas 
iniciais. Trabalharemos também a partir dos 
dispositivos comuns de espetacularidade, quer 
sejam mais toscos quer mais sofisticados, que 
organizam a experiência social, criando, a partir 
deles, anti-dispositivos. A meio e no final do 
curso serão apresentados todos os trabalhos 
produzidos nos dias anteriores.

O trabalho divide-se entre o online e o offline. 
Aos participantes serão pedidos exercícios, 
a enviar antes de cada sessão, que serão 
discutidos e acompanhados ao longo da 
primeira etapa. No final, cada um dos dez 
participantes terá a oportunidade de apresentar 
o trabalho produzido nos dias anteriores.

OBJETIVOS

•	 Conhecer	alguns	conceitos	básicos	da	escrita	
para	teatro:	tema,	contradição,	figura,	ação;

•	 Conseguir	esboçar	e	desenvolver	um	texto	
dramático	a	partir	de	um	tema;

•	 Conseguir	compor	uma	cena	teatral	a	partir	
de	uma	contradição;

•	 Conseguir	criticar	dispositivos	sociais	e/ou	
cénicos	e	criar	dispositivos	alternativos.

NOTA BIOGRÁFICA

Jorge	Louraço	Figueira	(Nazaré,	1973)	
escreveu	as	peças	À	Espera	de	Beckett	
ou	Quaquaquaqua,	A	Grande	Guerra	do	
Patoá,	Xmas	qd	Kiseres	e	O	Espantalho	
Teso.	É	coordenador	da	Pós-Graduação	em	
Dramaturgia	da	ESMAE	(Porto).	Fez	a	Oficina	
de	Escrita	Teatral	de	Antonio	Mercado	no	
TNSJ;	o	Seminário	Traverse	Theatre,	com	Enda	
Walsh	e	John	Tiffany,	nos	Artistas	Unidos;	
a	Residência	Internacional	do	Royal	Court	
Theatre;	e	o	Seminário	de	Escrita	Teatral	de	J.	
S.	Sinisterra,	no	Teatro	Nacional	Dona	Maria	
II.	Foi	crítico	de	teatro	do	jornal	Público	e	
dramaturgo	residente	no	Teatrão	(Coimbra).	
No	Brasil,	trabalhou	com	os	encenadores	
Marco	Antonio	Rodrigues	e	Cibele	Forjaz,	
e	publicou	a	monografia	Verás	que	Tudo	É	
Verdade,	sobre	o	grupo	Folias	(SP).
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CALENDÁRIO

A	oficina	decorrerá	ao	longo	de	oito	sessões,	
divididas	em	duas	etapas:

22,	29	ABR;	6	e	13	MAI:	16h-19h		
Sessões online

1,	8,	15	e	22	JUL:		16h-19h	
Sessões presenciais	(mediante	a	evolução	
epidemiológia	da	Covid-19)		

INSCRIÇÃO

Online,	através	do	email		
info@oteatrao.com,	até	17	de	abril.	
Limite	de	Inscrições:	10	

PAGAMENTO

150	euros	(preço	único)

Oferecemos	facilidades	de	pagamento	aos	
inscritos,	nomeadamente	a	modalidade	de	
pagamento	faseado	que	possa	acomodar	as	
possibilidades	de	quem	queira	participar.

O	pagamento	terá	de	ser	feito	através	de	
transferência	bancária	até	ao	dia	anterior	do	
início	da	formação.	No	caso	de	desistência,	
o valor	da	inscrição	não	é	reembolsável.

Dados	para	transferência:		
O	Teatrão	PT50	0035	0671	0001	0998	1301	8



Oficina Municipal do Teatro 
Rua Pedro Nunes, Qta da Nora, 
Coimbra, Portugal 
T: +351 239 714 013 | 912 511 302 
info@oteatrao.com 
www.oteatrao.com
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