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Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(TP 126 + OT 14 horas)
(TP 126 + OT 14 hours)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

I*

ESCULTURA II
SCULPTURE II

*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.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

A Unidade Curricular de Escultura II, é uma Unidade Curricular estruturante no currículo dis-
ciplinar da Licenciatura de Escultura. Em estreita articulação com a Unidade Curricular Escultura 
I, propõe desenvolver as apetências teórico-práticas iniciais para o estudo do espaço na prática 
escultórica. A escultura é aqui experimentada numa perspectiva aberta e reflexiva, pressupondo 
na sua prática um conhecimento multidisciplinar, mantendo-se no entanto a sua reflexão ancorada 
na prática da escultura. Propõe-se um ensino efectivamente individualizado e experimental, aber-
to aos vários canais de investigação, respeitando as várias alternativas de trabalho e respectivas 
escolhas técnicas e estéticas. Em função de uma concepção não redutora, a unidade curricular 
promove uma abertura científica e artística, respondendo com segurança às diversas situações na 
área disciplinar de competência da licenciatura.

The Curricular Unit of Sculpture II, is a curricular unit structuring in the disciplinary curriculum 
of the Licenciatura of Sculpture. In close articulation with the Curricular Unit Sculpture I, it propos-
es to develop the initial theoretical-practical aptitudes for the study of space in sculptural practice. 
The sculpture is here tried out in an open and reflective perspective, presupposing in its practice a 
multidisciplinary knowledge, while maintaining its reflection anchored in the practice of sculpture. 
It proposes an effectively individualized and experimental teaching, open to the various research 
channels, respecting the various work alternatives and respective technical and aesthetic choices. 
Due to a nonreductive conception, the curricular unit promotes a scientific and artistic opening, 
responding with confidence to the diverse situations in the disciplinary area of competence of the 
degree.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

A unidade curricular proporciona uma aproximação ao pensamento do espaço na relação com 
a escultura e à aprendizagem dos processos inerentes a produção artística. Tendo como ponto 
de partida a investigação individual dos alunos, propõe-se o estudo dessa relação partindo da 
identificação de um Lugar comum. As aptidões a desenvolver determinarão também a escolha 
do processo adequado a cada trabalho. Para o desenvolvimento dos percursos individuais serão 
considerados os seguintes conteúdos: Eleger, ou seja, escolher e documentar um espaço/ lugar 
público e visitável; Revelar e apropriar o espaço pelo corpo. Tendo o corpo como medida preten-
de-se que o aluno desvenda esse espaço de acesso público; Desfragmentar e Formar ou a ideia de 
perceber o espaço como matéria moldável em função do corpo e do espaço; Expandir explorando 
as dicotomias entre o espaço interior e o exterior; e Correlacionar criando com o outro, com base 
na ideia de prática colaborativa, no estudo do espaço como processo. 

The curricular unit provides an approximation to the thought of space in relation to sculpture 
and learning of the processes inherent in artistic production. Having as a starting point the indi-
vidual investigation of the students, it is proposed the study of this relation starting from the iden-
tification of a Common Place. The skills to be developed will also determine the choice of the ap-
propriate process for each job. For the development of individual courses, the following contents 
will be considered: Electing, that is, choosing and documenting a public space and place that can 
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be visited; Revealing and appropriating space through the body. Having the body as a measure is 
intended that the student unveils this space of public access; Defragment and Form or the idea of 
perceiving space as a moldable matter in function of the body and space; and Correlate creating 
with the other, based on the idea of collaborative practice, in the study of space as a process.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Estão implícitas na investigação artística, indecisões, soluções, interrogações, pistas, falsas pis-
tas, conflitos, vivências com as quais se pretende traduzir e corporizar a praxis artística. Como 
mote, propõe-se a escolha de um espaço/lugar a partir do olhar sensível do aluno. A partir da-
qui inicia-se um programa sob múltiplos canais de investigação. Pressupondo por isso, um ensino 
efectivamente individualizado e experimental. 

As avaliações são três 1: 1º Avaliação Periódica (4ªou 5ºsemana), relativa à experimentação e à 
investigação, ponderação 30% ; 2ª Avaliação Periódica (13ªe14ª semana), desenvolvimento e tra-
balho final, ponderação 50% (quantitativa); Avaliação Final, apresentação do Relatório: processo e 
fundamentação e trabalho final 20% (quantitativa).

A avaliação incide numa observação atenta, directa e contínua, identificando resultados do per-
curso e dando a devida atenção às capacidades e potencialidades demonstradas.

They are implicit in the artistic investigation, indecisions, solutions, questions, clues, false 
clues, conflicts, experiences with which one intends to translate and to embody artistic praxis. 
As a motto, it is proposed to choose a space / place from the sensitive look of the student. From 
here a program starts under multiple channels of investigation. Assuming, therefore, an effective-
ly individualized and experimental teaching. The evaluation of competences acquired is contin-
uous, periodic (qualitative) and final (quantitative), the assumptions are found through the direct 
observation of the work in progress as well as the processes of its elaboration. The assessment 
focuses on a direct, continuous and direct observation, identifying results of the course and pay-
ing due attention to the demonstrated capacities and

potentialities, and the last assessment must be accompanied by a written / graphic report 
summarizing the course of the student’s work.

4 — Bibliografia Recomendada
Recommended Bibliography 

Bourriaud, Nicolas, (1998) Relational Aesthetics, Les Presse Du Reel, Dijon, France
Cabanne, Pierre (2002). Marcel Duchamp, Engenheiro do Tempo Perdido. Assírio & Alvim, Lisboa.
Carneiro, Alberto (2007) Das Notas Para Um Diário e Outros Textos — antologia, Arte e Produ-

ção, Assírio & Alvim, Lisboa
Krauss, E. Rosalind (2001) Caminhos da Escultura Moderna, Martins Fontes, São Paulo
Krauss, E. Rosalind (1986) The Originality of the Avant-garde and Other Modernist Myths, MIT 

Press, Cambridge, Mass.,
United States
Read, Herbert (1971) A Concise History of Modern Sculpture. Thames and Hudson
Potts, A. (2000) The Sculptural Imagination, Figurative, Modernist, Minimalist, Yale University Press

1  Regulamento de Avaliação de Conhecimentos e Competências dos Estudantes
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