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Scientific domain

Desenho
Drawing
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2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(T 42 + OT 21 horas)
(T 42 + OT 21 hours)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

II*

ANATOMIA ARTÍSTICA I
ARTISTIC ANATOMY I

*Esta unidade curricular  
é de NÍVEL II. Deverá ser 
frequentada preferencialmente 
a meio do percurso académico 
por se tratar de uma disciplina 
com grau de complexidade  
e exigência médios.

*This is a LEVEL II unit. It 
should preferably be attended 
in the half way through one’s 
academic course as it is  
a subject with a mid-range 
degree of complexity  
and requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

— Deslocar o olhar natural para o olhar da estética visual.
— Compreender a morfologia do corpo humano.
— Saber analisar a produção artística figurativa a partir das civilizações clássicas e pré-clássicas 

que estão na origem da arte europeia.
— Aumentar a capacidade de análise dos diversos modos de representação da figura humana.
— Representar o corpo humano a partir de dados científicos.
— Romper com as formas convencionais de representação figurativa.
— Explorar interpretações alternativas da forma humana.

— Moving the natural view to the understanding of visual aesthetics.
— Understanding the morphology of the human body
— Increase the ability to analyze the figurative artistic production from the classical civilizations 

and pre-classical at the origin of European art.
— Increase the ability to analyze the different ways of representing the human figure.
— Representing the human body from scientific data.
— Break with conventional forms of figurative representation.
— Explore alternative interpretations of the human form.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

— Introdução ao estudo da Anatomia Artística: breve história desta Disciplina.
— Morfologia geral do corpo.
— Proporções do corpo humano no adulto.
— Cânones.
— Proporções do corpo da criança durante o seu crescimento.
— Estudo da cabeça: ossos, articulações e músculos do crânio e face, com particular incidência 

para a anatomia de superfície.
— Estudo da mímica facial.
— Estudo do tronco: coluna vertebral, tórax e bacia óssea: esqueleto, articulações, músculos e 

movimentos.
— Estudo do membro superior: esqueleto, articulações, músculos e movimentos.
— A mão humana: tipos de movimentos e respectiva importância funcional.
— Estudo do membro inferior: esqueleto, articulações, músculos e movimentos.
— Pele e anexos. Distribuição da gordura sub-cutânea.
— Mama feminina.

— Introduction to the study of Artistic Anatomy: a brief history of this discipline.
— General morphology of the body.
— Proportions of the human body in adults.
— Canons.
— The proportions of the child’s body during its growth.
— Head Study: bones, joints and muscles skull and face, with particular attention to the anatomy 
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of surface.
— Study of facial movement.
— Study of the trunk: the spine, thorax and pelvis bone: skeleton, joints, muscles and movements.
— Study of the upper limb: skeleton, joints, muscles and movements.
— The human hand: types of movements and their functional importance.
— Study of the lower limb: skeleton, joints, muscles and movements.
— Skin and appendages. Distribution of subcutaneous fat.
— Female breast.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

As aulas são expositivas com apresentação de documentação visual que exemplifica as 
estruturas descritas.

Procede-se à observação e desenho de modelos tradicionais.
É executado trabalho de campo no âmbito da morfologia, com base em fotografias de modelo.
É pedido aos alunos que obtenham fotografias de modelo vivo e de peças de escultura, sobre as 

quais deverão desenhar o esqueleto e os músculos de superfície.
 
A apreciação global dos conhecimentos e competências demonstradas, bem como dos 

objectivos alcançados é expressa numa classificação que traduz a ponderação relativa de 
vários critérios — participação e acompanhamento efectivo; volume de trabalho desenvolvido e 
empenho; integração lectiva e adequação; qualidade do desempenho — aferidos em dois níveis 
de avaliação: (i) periódica (80%), realizada em dois momentos, e (ii) final (20%). Os elementos 
de avaliação aferidos globalmente nas duas avaliações periódicas compreendem dois trabalhos 
práticos distribuído equitativamente (com ponderação de 20% cada) e um teste teórico final (40%). 
A avaliação final compreende os registos anteriores e considera-se cumprida no momento da 
última avaliação periódica. Apenas os alunos admitidos com classificação inferior a 11 valores estão 
obrigatoriamente convocados para discussão perante um júri em avaliação final; os restantes estão 
dispensados, não obstante o direito à discussão do seu desempenho. 

Classes are expositive presentation with visual documentation that illustrates the structures 
described.

The traditional models are studied and drawn.
Research is performed on the morphology of the human body, with photographs feature.
The pupils are asked to obtain photographs of live models and sculpture, on which they should 

draw the skeleton and surface muscles.

The overall assessment of the knowledge and skills demonstrated, as well as the objectives 
achieved, is expressed in a classification that reflects the relative weighting of several criteria — 
participation and effective follow-up; production workload and commitment; curricular integration 
and adequacy; quality of performance — measured at two evaluation levels: (i) periodic (80%), 
established in two moments, and (ii) final (20%). The evaluation elements globally assessed in 
the two periodic evaluations include two practical assignments (weighting 20% each) equally 
distributed and a theoretical final test (40%). The final evaluation comprises the previous records 
and is considered fulfilled at the time of the last periodic evaluation. Only those admitted students 
with a grade lower than 11 are required at a subsequent time for a discussion before a jury in a final 
evaluation; the rest are dismissed, despite their right to discuss their assessment.
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