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TEORIA E MÉTODOS DA ESCULTURA I
THEORY AND METHODS OF SCULPTURE I

*Esta unidade curricular é 
de NÍVEL III. Deverá ser 
frequentada preferencialmente 
no fim do percurso académico 
por se tratar de uma disciplina 
com grau de complexidade 
e exigência elevados.

*This is a LEVEL III unit. 
It should preferably be 
attended at the end of one’s 
academic course as it is 
a subject with a high degree 
of complexity and requirement.



largo da academia nacional de belas-artes — 1249-058 lisboa, portugal 
+351 213 252 100 | www.belasartes.ulisboa.pt

PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

A Unidade Curricular de TEORIA E MÉTODOS DA ESCULTURA I corresponde a uma disciplina 
teórica de abordagem às metodologias processuais inerentes à praxis da escultura. Propõe-se dar 
a conhecer a terminologia específica e incentivar o conhecimento dos conceitos paradigmáticos 
de modo a estimular a análise e investigação neste domínio.

Embora tenha um carácter essencialmente teórico, cujo objectivo é o de contribuir para o de-
senvolvimento da cultura artística e fomentar a aptidão crítica (subjacente a uma prática artística 
informada) pretende-se, de modo complementar, reger a disciplina de maneira articulada com a 
Unidade Curricular de Escultura V, permitindo, não só, fomentar uma reflexão sobre o território da 
escultura, em geral mas, também, contribuir para o bom desempenho das propostas individuais 
que deverão culminar no trabalho prático a realizar ao longo do semestre.

The curricular unit of THEORY AND METHODS OF SCULPTURE I corresponds to a theoretical 
discipline of approach to procedural methodologies inherent to the praxis of sculpture. It is propo-
sed to make known the specific terminology and to encourage the knowledge of the paradigmatic 
concepts in order to stimulate the analysis and investigation in this domain.

Although it is essentially theoretical in nature, the aim of which is to contribute to the develop-
ment of artistic culture and to foster critical aptitude (underpinning an informed artistic practice), 
it is intended, in a complementary way, to govern the discipline in an articulated way with the 
Curricular Unit of Sculpture V, allowing not only to foster a reflection on the territory of sculpture, 
in general, but also to contribute to the good performance of the individual proposals that should 
culminate in the practical work to be done during the semester.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

— Terminologia e conceitos associados ao projeto em escultura.
— Propriedades dos materiais, morfologia e procedimentos tecnológicos.
— Forma e Sintaxe - Modos de compor e valores da escultura
— Historicismo e narrativas da arte.
— Condição física, cultural e espiritual da obra de arte (visibilidade, legibilidade e inteligibili-

dade)
— Sistemas de pensamento (clássico moderno e contemporâneo) e procedimentos formais 

(representação, presentação e apresentação)
— Modos de formar (organicidade / ortogonalidade) e especificidades do médium (modela-

ção, moldagem, talhe directo, object-trouvé, ready-made e assemblage)
— A retórica do plinto. Industrialização e estética do objecto
— Conceitos de espaço - abordagem imagética e metodológica das variantes artísticas e cul-

turais (espaço intrínseco, enquadramento e integração espacial). Cambiantes do lugar (mu-
seu, espaço público urbano, paisagem, território) e não-lugar.

— Terminology and concepts associated with the sculpture project.
— Material properties, morphology and technological procedures.
— Shape and Syntax — Composition modes and values of the sculpture
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— Historicism and art narratives.
— Physical, cultural and spiritual condition of the work of art (visibility, readability and intelli-

gibility)
— Systems of thought (classic modern and contemporary) and formal procedures (representa-

tion, presentation and presentation)
— Modes of formation (organicity / orthogonality) and specificities of the medium (modeling, 

molding, direct cut, objecttrouvé, ready-made and assemblage)
— The rhetoric of the plinth. Industrialization and aesthetics of the object
— Space concepts — imagery and methodological approach of artistic and cultural variants 

(intrinsic space, framing and spatial integration). Changers of place (museum, urban public 
space, landscape, territory) and non-place.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Perspectiva-se o tempo lectivo em dois momentos:  
1) Explanação sistemática (com recurso a textos, a meios audiovisuais e a outros materiais 

didácticos) dos conteúdos programáticos onde se enunciam os principais conceitos e se 
desenvolvem as ideias necessárias à compreensão das problemáticas relacionadas com a 
teoria e métodos da escultura. 

2) Seminários de reflexão onde os alunos são incitados a intervir em torno das matérias expostas.

O processo de avaliação realiza-se de acordo com o Regulamento de Avaliação de Conheci-
mentos e Competências dos Estudantes (RACCE) e resulta do somatório percentual das avaliações 
cuja ponderação é a seguinte:  Av. Contínua (10%); 1ª Av. Periódica (20%); 2ª Av. Periódica (50%); 
avaliação final (20%) 

1ª Avaliação Periódica: 2ª quinzena de Outubro [Informação qualitativa expressa nos seguintes 
termos: Excelente (18-20); Muito Bom (16-17); Bom (14-15); Suficiente (10-13); Insuficiente (7-9) Mui-
to Insuficiente (0-6)]  

— Recensão crítica feita a partir de um livro, a propor ou, trabalho de investigação, com cerca 
de cinco páginas, a propósito de um tema incluído no programa. 

2ª Avaliação Periódica: 1ª quinzena Dezembro [Informação qualitativa]
— Teste escrito com cinco questões para desenvolvimento

Avaliação Final: [Síntese quantitativa do percurso expressa em escala numérica de zero a vinte]  
— Nos casos dos estudantes que pretendam ou, necessitem de melhorar o seu desempenho   

para obterem melhor pontuação, ou obterem aproveitamento à UC prevê-se a realização de teste 
com uma pergunta, para desenvolvimento, a selecionar entre 5 questões. 

The school time is expressed in three moments:
1) Systematic explanation (using texts, audio-visual means and other didactic material) of the 

programmatic contents where the main concepts are stated and the ideas necessary to un-
derstand the problems of the project are developed.

2) Reflection seminars where students are encouraged to intervene around the exposed 
subjects.

3) Articulation with Sculpture V - Regular monitoring of the development of individual pro-
jects. In addition to the Continuous Assessment that occurs throughout the semester and 
assesses the degree of attendance, integration and participation in classes, there will be a 
periodic evaluation in January (Normal and Resource Season). The tests consist of a written 
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test with five questions for development. The final evaluation quantifies, in summary, the 
results of previous evaluations.
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