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Escultura IV 
Sculpture IV 

 
 

 

Área Científica 
Scientific domain 

Escultura  
Sculpture  

Anos letivos 
Academic years 

2018–2021 

Grau de ensino 
Degree 

Licenciatura 
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 

II* 

 

 
 
*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. 

 

 
 

PROGRAMA CURRICULAR 

COURSE UNIT CONTENT 
 

 

1  — Objetivos de Aprendizagem 
Intended learning outcomes  
 

Aquisição de competências em função de poéticas e processos individuais de trabalho 
em referência às exigências da prática e teoria escultórica. Criação de um percurso 
com autonomia de pensamento e de trabalho. Métodos e processos no desenvolvi-
mento do projecto escultórico pessoal. 
Desenvolvimento do pensamento plástico, compreender a linguagem metafórica da 
matéria e a sua estreita correlação com a forma. Relação entre estrutura e morfologia, 
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entender a relação entre uma ideia e a matéria específica em que se materializa. 
Compreender que a poética formal se define em matérias e materiais específicos. 
Entendimento da matéria enquanto definidora de formas. Perceber que cada conte-
údo tem uma determinada forma e uma determinada matéria ou, como determinada 
matéria constrange determinada forma / conteúdo. 
 
Acquisition of skills in function of poetics and individual work processes in reference to 
the requirements of practice and sculptural theory. Creation of a course with autonomy 
of thought and work. Methods and processes in the development of the personal sculp-
tural project. 
Development of plastic thinking, understanding the metaphorical language of matter 
and its close correlation with form. 
Relationship between structure and morphology, to understand the relation between 
an idea and the specific matter in which it materializes. Understand that formal poetics 
is defined in specific materials and materials. Understanding of matter as defining 
forms. To realize that each content has a certain form and a certain matter or, as a 
given matter constrains a given form / content. 

 
 
 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

Escultura IV segue a sequência natural dos conteúdos de Escultura III. 
Desenvolvimento dos processos individuais de trabalho e das poéticas pessoais ex-
ploradas anteriormente. 
Definição de um método e/ou processo pessoal de trabalho, mediante determinados 
pressupostos, desde as fases conceptuais à objectivação como formas. 
Correlação entre Poética Individual, Tema, Ideia ou Conceito, Linguagem Plástica e 
Matérias ou Materiais. Afinidades entre forma e conteúdo, estrutura mental e estrutura 
física. Realização de formas em materiais de carácter mais definitivo. 
O programa é abrangente no que diz respeito às motivações individuais e aberto aos 
vários canais de investigação, respeitando as várias alternativas de trabalho e respec-
tivas escolhas técnicas e estéticas dos alunos. Estão implícitas múltiplas concepções 
e materializações plásticas na realização do(s) trabalho(s). 
 
Sculpture IV follows the natural sequence of the contents of Sculpture III. 
Development of individual work processes and personal poetics previously explored. 
Definition of a method and / or personal process of work, through certain assumptions, 
from the conceptual phases to objectification as forms. 
Correlation between Individual Poetics, Theme, Idea or Concept, Plastic Language 
and Matter or Materials. Affinities between form and content, mental structure and 
physical structure. Realization of forms in materials of more definitive 
character. 
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The program is comprehensive in terms of individual motivations and open to the var-
ious research channels, respecting the various work alternatives and respective tech-
nical and aesthetic choices of students. Implicit are multiple conceptions and plastic 
materializations in the accomplishment of the work (s). 

 
 

3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
 

Realização de formas tridimensionais de carácter necessariamente evolutivo e finali-
zado devidamente estruturadas e fundamentadas conceptualmente. Realização de 
trabalhos, ou corpo de trabalho, em material, ou materiais, de carácter mais definido 
e definitivo devidamente estruturado(s) conceptualmente e fundamentado(s) através 
da relação entre o tema, objectivos e a especificidade da(s) matéria(s)/material(ais) 
explorados. 
Nas avaliações os pressupostos são encontrados através da observação directa do 
trabalho em progresso bem como dos processos da sua elaboração. Sendo estes dois 
aspectos interdependentes na procura e desenvolvimento de qualquer materialização 
ou construção expressiva, o acompanhamento e observação é tão importante como 
o resultado plástico final obtido. A avaliação incide numa observação atenta, directa 
e contínua que identifica os resultados do percurso e concede a devida atenção às 
capacidades e potencialidades demonstradas. 
 
Realization of three-dimensional forms of a necessarily evolutionary and finalized char-
acter duly structured and conceptually grounded. Completion of work, or body of work, 
in material or materials, of a more definite and definitive character, duly structured and 
conceptually based on the relationship between the theme, objectives and the speci-
ficity of the material (s) ) / material (s) explored. 
In the evaluations the assumptions are found through the direct observation of the 
work in progress as well as the processes of its elaboration. Being these two interde-
pendent aspects in the search and development of any expressive materialization or 
construction, the monitoring and observation is as important as the final plastic result 
obtained. The assessment focuses on a direct, continuous and direct observation that 
identifies the results of the course and gives due attention to the capacities and poten-
tialities shown. 
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