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Pintura
Painting

Anos letivos
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2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(TP 84 + OT 28 horas)
(TP 84 + OT 28 hours)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

II*

MODELOS
MODELS

*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 

Fortemente ancorada numa tradição histórica do ensino artístico, Modelos I tem como principal 
objectivo o desenvolvimento da capacidade de tradução da realidade partindo de um modelo (objec-
tos, panejamentos ou corpo humano). Este estudo individual de percepção/representação do mode-
lo na pintura — que se procura próximo do percepcionado — faz-se em atenção às seguintes compe-
tências: enquadramento e composição da imagem; Relação de escala entre objectos; aproximação 
à cor exacta do modelo a partir da elaboração de uma paleta tonal extremamente variada; tradução 
pictórica de diferentes texturas e superfícies; expressão e qualidade de acabamento da pintura.

É exercida a prática da técnica da pintura a óleo e, ou, do acrílico, no desenvolvimento dos seus 
suportes, pigmentos, médiuns, como meios técnico-expressivos de entendimento do visível.

Deeply rooted in a historical tradition of art education, Models I aims primarily to develop the 
student’s ability to translate visual reality using (objects, drapery or the human body). This indivi-
dual study of perception/representation of the model — which seeks to bring closer that which is 
perceived — should take into consideration the following skills: framing and image composition; 
the scale between different objects; approximation to the exact model colour with the creation of 
a varied tonal palette; the pictorial translation of different textures and surfaces; the expression of 
the painting’s finish.

The oil painting and acrylic technique will be practiced by developing the knowledge of suppor-
ts, pigments, mediums as technical and visual expressive means understand.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Os conteúdos de Modelos respeitam: 
1) questões de forma e composição; 
2)  conteúdos de cariz técnico; 
3)  conceitos teóricos relacionados com a especificidade da unidade curricular.

1)  Componentes constitutivos da expressão e da representação em pintura: superfície e es-
paço; enquadramento; ritmo; equilíbrio; escala; proporção; relação figura/fundo; represen-
tação de texturas e superfícies; variações cromáticas e modelação tonal; acabamento e 
qualidade de superfície.

2)  Pintura a óleo: suporte; médiuns; vernizes; solventes e tintas (nomes e tipos de pigmentos). 
A pintura por um processo de camadas ou velaturas, a pintura “alla prima” ou processo mis-
to. Pintura esboçada — pintura acabada. Técnicas de modelação tonal, sugestão de volume 
e sombras.

3)  A representação, o sentido clássico de mimesis. A natureza tradicional da pintura de mode-
los e a sua pertinência actual.

Models will cover: 
1)  Form and composition; issues;
2)  Technical content; 
3)  Theory concepts related to the specificity of the curricular unit.
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1)  The components that constitute expression and representation in painting; surface and spa-
ce; framing; rhythm; balance; scale; proportion; figure-background ratio; the representa-
tion of textures and surfaces; chromatic variations and tonal shaping; the quality and finish 
of the surface.

2)  Oil painting supports; mediums; varnishes; solvents and inks (names and types of pigmen-
ts); painting by layers or vultures; “alla prima” painting or a mixed process. From sketch to 
the finished painting. Total shaping techniques, the suggestion of volume and shading.

3)  The representation, the classic sense of mimesis. The traditional approach of model pain-
ting and is current relevance.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Após uma abordagem teórica dos fundamentos e enquadramento da disciplina, a metodologia 
de ensino baseia-se na execução de trabalhos pictóricos, realizados e acompanhados predominan-
temente na aula. De dificuldade crescente, colocando problemas de dificuldade diversa, pretende-
-se que os exercícios levem os estudantes a percorrer, de forma gradual, os principais elementos 
em causa na representação em pintura, aprofundando o modo de ver e de reconfigurar o real.

A avaliação incide na resposta dos alunos aos objectivos da disciplina, à qualidade plástica dos 
trabalhos pictóricos, criatividade, sentido crítico, e ainda ao investimento pessoal expresso pela 
assiduidade, persistência e evolução.

A Classificação Final resultará de duas Avaliações Periódicas ( cada 30 %), uma Avaliação 
Contínua (20    %)  e uma Avaliação Final (20    % ), assente no acompanhamento tutorial em estúdio, 
contudo (segundo Regulamento Pedagógico em vigor) podem ser dispensados da Avaliação Final 
os alunos que satisfaçam os objectivos anteriormente descritos. 

After a theory approach to the basics and framing of the discipline, the teaching methodology 
shall be based on the execution of practical work, witch will be carried out and monitored predomi-
nantly in class. With an increasing level of difficulty, posing issues of diverse complexity, the exer-
cises are intended to gradually introduce students to the main elements at play in representation, 
to developing

ways of seeing things and to reconfiguring that witch is real.
Continues assessment and a final examination will be based on the student’s response to the 

objectives of the discipline, the artistic quality of their pictorial works, their creativity, their critical 
thinking, and, at least, their personal investment as demonstrated by their attendance, commit-
ment and development. 

Final classification will result from two Periodic Assessements (every 30 %), a Continuous As-
sessement  (20 %) and a Final Assessement (20 %).

4 — Bibliografia Recomendada
Recommended Bibliography 

AA.VV. (2012), Figura Humana, Cood. Juan Forbes, edición Cátedra, Madrid.
Alberti, Leon B. (1992), Da Pintura, Editora Unicamp, Campinas.
Bell, J. (1999), What is Painting? Representation and Modern Art, Thames & Hudson, New York.
Clark, K. (1956), O Nu, Editora Ulisseia, Lisboa.
Diderot, D. (1993), Ensaios Sobre a Pintura, Editora Unicamp, Campinas.
Gombrich, E. H., (1960), Arte e Ilusão: Um Estudo da Representação Pictórica, ed. Martins Fontes, 

São Paulo.



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

Marin, L. (1993), Des Pouvoir de L’Image, Éditions du Seuil, Paris.
Merleau-Ponty, M. (1960), O Olho e o Espírito, Edições Vega, Lisboa.
Quaresma, José, (2018), A Pintura e o Elemento Fotográfico. A Pintura Contemporânea no Barco 

de Teseu, AAP, Lisboa.
Vinci, L. Da (1987), Traité de la Peinture, Éditions Berger.Levrault, Paris.

09/2018


