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Duração
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Semestral
Semestral

Horas de contacto
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(T 21 + OT 7 horas)
(T 21 + OT 7 horas)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

III*

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

*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.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

A Unidade Curricular de TEORIA E MÉTODOS DA ESCULTURA II corresponde a uma disciplina 
teórica de abordagem às metodologias processuais e incide, sobretudo, na análise e reflexão teórica 
dos procedimentos técnicos, metodológicos e conceptuais associados à prática da escultura.

Embora esta unidade curricular seja essencialmente teórica e tenha como principal objectivo 
a familiarização com a terminologia, a aquisição de conceitos e a apreensão de cultura artística, 
(propícios ao desenvolvimento de capacidade crítica, subjacente a uma prática artística informa-
da) pretende-se também, que a disciplina funcione de maneira articulada com a Unidade Curricu-
lar de Escultura VI, de modo a permitir acompanhar a gestão dos projectos que deverão culminar 
na concretização do trabalho teórico-prático a realizar.

The curricular unit of THEORY AND METHODS OF SCULPTURE II corresponds to a theoretical 
discipline of approach to procedural methodologies and focuses, mainly, on the theoretical analy-
sis and reflection of the technical, methodological and conceptual procedures associated to the 
practice of sculpture.

Although this curricular unit is essentially theoretical and has as main objective the familiariza-
tion with terminology, the acquisition of concepts and the apprehension of artistic culture, (condu-
cive to the development of critical capacity, underlying an informed artistic practice) the discipline 
works in an articulated way with the Curricular Unit of Sculpture VI, so as to allow to follow the 
management of the projects that should culminate in the accomplishment of the theoretical-prac-
tical work to be done.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

— A escultura no campo expandido
 Autonomia, hibridação e miscigenações do médium 
 (Construtivismo / Minimalismo; Serialidade, apropriações e re-contextualizações)
— Ambiente, espaço topológico e lugar 
 Espaço - Lugar / não-Lugar 
 “in situ” / “site work”/ “site-specific”/ “sitelessness” 
 Paisagem / Land art / Earthworks/ Environmental
— Corpo / Objecto / Dispositivo 
 Monumento e monumentalidade 
 Redução simbólica e estrutural da Modernidade (morfologias biomórfica e ortogonal)
 A-monumentalidade e vanguardas (Fixação/mobilidade =/= Perenidade/efemeridade)
— Escultura e projecto - Pressupostos técnicos, teóricos e metodológicos
 Métodos de pesquisa, ensaios morfológicos, protótipos, maquetas,
 Memória descritiva, caderno de encargos, etc.
— Arte / anti-arte e linguagem
 Praxis e Médium: autonomia, especificidade e Mixed Media
 Arte conceptual e Arte atitude
 Body art, Performance e Happening
 Dada, Fluxus
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— Sculpture in the expanded field
 Autonomy, hybridization and medium miscegenations 
 (Constructivism / Minimalism, Seriality, appropriations and re-contextualizations)
— Environment, topological space and place
 Space - Place / Non-Place
 “Site-specific” / “site-specific”
 Landscape / Land art / Earthworks / Environmental
— Body / Object / Device
 Monument and monumentality
 Symbolic and structural reduction of Modernity (biomorphic and orthogonal morphologies)
 A-monumentality and vanguards (Fixation / mobility = / = Perennial / ephemerality)
— Sculpture and project - Technical, theoretical and methodological assumptions
 Research methods, morphological assays, prototypes, models,
 Descriptive memory, specifications, etc.
— Art / anti-art and language
 Praxis and Medium: autonomy, specificity and Mixed Media
 Conceptual Art and Art attitude
 Body art, Performance and Happening
 Dada, Fluxus

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Equaciona-se o tempo letivo em dois momentos: O 1º corresponde à apresentação (com recurso 
a textos, meios audiovisuais e a outros materiais didáticos) dos conteúdos programáticos acima 
referidos; o 2º pressupõe o debate em aula (em regime de seminário) dos assuntos sumariados e 
de outros, entretanto, suscitados pela dinâmica do grupo. 

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 Março [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: 2ª quinzena Junho [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 teaching time is analyzed in three moments:
1) Systematic explanation (using texts, audiovisual media and other didactic material) of the 

programmatic contents where the main concepts are enunciated and the ideas necessary 
to the understanding of the problems of the sculptural projects are developed.
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2) Reflection seminars where students are encouraged to intervene around the exposed subjects.
3) Articulation with Sculpture VI - Monitoring the development of individual projects. In ad-

dition to the Continuous Assessment that takes place during the semester and assesses 
the degree of attendance, integration and participation in classes, there will be a periodic 
evaluation in May or June (Normal and Resource Season). The tests consist of a written 
test with five questions for development. The final evaluation quantifies, in summary, the 
results of previous evaluations.
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