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Objectivos Conteúdos Competências Estratégias de E/A Critérios de avaliação 

Usar o desenho e os 
meios de representação 
como instrumentos de 
conhecimento e 
interrogação. 
 
Conhecer as articulações 
entre percepção e 
representação do mundo 
visível. 
 
Desenvolver modos 
próprios de expressão e 
comunicação visuais 
utilizando com eficiência 
os diversos recursos do 
desenho. 
 
Dominar os conceitos 
estruturais da 
comunicação visual e da 
linguagem plástica. 
 
Conhecer, explorar e 
dominar as 
potencialidades do 
desenho no âmbito 
do projecto visual e 
plástico incrementando, 
neste domínio, 
capacidades de 
formulação, exploração e 
desenvolvimento. 
 
Explorar diferentes 
suportes, materiais, 
instrumentos e processos, 
adquirindo gosto pela sua 

Visão 
 
Materiais 
 
Procedimentos 
 
Sintaxe 
 
Sentido 
 
 

Observar e analisar – o aluno estará 
capaz de observar e registar com elevado 
poder de análise, tendo em atenção as 
singularidades presentes e a forma como 
estas se relacionam com outras, bem 
como a integração de todas num todo 
ou unidade decomponível em elementos 
estruturais. O aluno deverá, mercê do 
exercício da observação analítica, 
observar e registar com crescente aptidão: 
o quotidiano natural ou técnico, por meios 
manuais – riscadores e/ou de mancha – ou 
meios informáticos. Esta área é adequada 
para permitir o desenvolvimento das 
capacidades psicomotoras ao nível da 
aptidão adaptativa simples, composta, 
e complexa. 
 
Manipular e sintetizar – o aluno estará 
apto a aplicar procedimentos e técnicas 
com adequação e correcção e a criar 
imagens novas. Estará em 
evidência a capacidade de síntese, quer 
por tratamento da soma de experiências e 
de esboços analíticos prévios, quer por 
aplicação de princípios, ideias, métodos 
ou conceitos no domínio das operações 
abstractas. Pressupõe o exercício de 
sentido crítico, de método de trabalho e a 
integração num projecto que responda a 
necessidades da pessoa e do seu 
contexto, estando implicado o 
estabelecimento prévio de uma base de 
conhecimentos que qualifiquem 
informadamente as respostas. 
 
 
 

Representação de elementos 
orgânicos 
 
Representação de elementos 
artificiais 
 
Infografia 
 
Figura-fundo 
 
Altos contrastes 
 
Estudos de cor 
 
Padrões modulares 
 
Diário Gráfico 
 
“Booklet” de CD 
 
Estudo da figura humana 
 
Modelo de Gesso 
 
Planta em modelo arquitectónico 
 
Levantamento de um painel 
cerâmico 
 
Desenho de interpretação da 
forma de objectos mecânicos 
 
Desenho de carácter arqueológico 
 
Desenho de memória 
 
Estudos de cor  
 

A aquisição de conceitos – 
aprendizagem, entendimento e 
domínio do vocabulário próprio dos 
conteúdos programáticos da 
disciplina. 
 
A concretização de práticas – 
domínio de escalas, materiais e 
suportes diferenciados; 
compreensão da sua natureza e 
utilidade, manuseamento e 
entendimento da formulação gráfica 
inerente. 
 
O desenvolvimento de valores e 
atitudes – desenvolvimento do 
espírito de observação e acuidade 
visual; capacidade de definir, 
conduzir e avaliar o trabalho em 
termos de objectivos, meios, 
processos e resultados; autonomia 
e invenção; capacidade de 
interpretação, critica e valorização 
estética. 
 
Instrumentos 
Os desenhos, concretizações 
gráficas, ou objectos produzidos no 
âmbito da 
disciplina; 
Os textos eventualmente 
produzidos (relatórios, recensões, 
comentários, 
trabalhos, textos de reflexão, 
entrevistas); 
A concretização da disseminação 
junto da própria turma, escola ou 
meio 
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experimentação e 
manipulação, com 
abertura a novos desafios 
e ideias. 
 
Utilizar fluentemente 
metodologias planificadas, 
com iniciativa e 
autonomia. 
 
Relacionar-se 
responsavelmente dentro 
de grupos de trabalho 
adoptando 
atitudes construtivas, 
solidárias, tolerantes, 
vencendo idiossincrasias e 
posições discriminatórias. 
 
Respeitar e apreciar 
modos de expressão 
diferentes, recusando 
estereótipos e 
preconceitos. 
 
Desenvolver capacidades 
de avaliação crítica e sua 
comunicação, 
aplicando-as às diferentes 
fases do trabalho 
realizado, tanto por si 
como por 
outros. 
 
Dominar, conhecer e 
utilizar diferentes sentidos 
e utilizações que o registo 
gráfico possa assumir.  
 
Desenvolver a 

Interpretar e comunicar – o aluno 
conseguirá ler criticamente mensagens 
visuais de origens diversificadas e agir 
como autor de novas mensagens, 
utilizando a criatividade e a invenção em 
metodologias de trabalho faseadas. 
Esta competência pressupõe um domínio 
crescente nos processos de 
interpretação e de sentido assentes num 
“pano de fundo” culturalmente 
informado. A comunicação poderá 
dimensionar a disseminação da 
experiência, do meio próximo ao global e, 
ao mesmo tempo, constituir ocasião para a 
exploração de competências transversais 
no âmbito da cidadania. 

Desenhos de perspectiva 
 
Gradientes 
 
Claro-Escuro 
 
Desenho dos desenhos 
 
Análise espácio-volumétrica 
 
O desenho e o acidental 
 
Redução informativa 
 
Ilustração 
 
“Frottage” 
 
Estudo de fragmentos 
 
Animação 
 
Articulação da figura humana com 
forma mecânica ou utensílio 
 
Retrato e auto-retrato 
 
Cenografia 
 
Composições não figurativas 
 
Representação de propriedades 
diferentes – ex. sólido, liquido e 
gasoso 
 
Panejamentos 
Desenhos de movimento e 
sucessão 
 
Dobragens 

(inclui-se aqui a materialização de 
exposições regulares ou pontuais, 
formais ou informais, jornal de 
parede, outras acções eventuais); 
Provas com carácter prático. 
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1. VISÃO 
Obras de carácter geral: 
Bruce, V., Green, P. R. & Georgeson, M. A. (1996). Visual Perception: Physiology, Psychology and 
Ecology (3ª ed.). Hove (East Sussex): Psychology Press. 
Obra que abarca e sintetiza, de forma actualizada, o conhecimento sobre a percepção 
visual no âmbito dos seus três principais campos de investigação e debate (fisiologia e 
neurobiologia, psicologia e ecologia perceptiva). 
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teoria ecológica da percepção visual, constitui um estudo aprofundado dos diversos 
sistemas sensoriais de recolha, processamento e interpretação da informação presente 
no meio ambiente. 
Gleitman, H. (1993). Psicologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
Manual que, de forma global, apresenta, sintetiza e articula os principais tópicos e 
domínios da psicologia contemporânea, incluindo o da percepção e sua relação com as 
áreas científicas afins. 
Gregory, R. L. (1998). Eye and Brain. The Psychology of Seeing (5ª ed.). Oxford: Oxford University 
Press. 
Introdução aos domínios fundamentais da percepção visual, abarcando tanto a estrutura 
e funcionamento do sistema visual, como os processos de percepção de cor, espaço e 
movimento, a sua relação com o mundo das ilusões, da representação artística e da 
aprendizagem visual. 
Obras de carácter especializado: 
Rock, I. (1984). Perception. Nova Iorque: Scientific American Library. 
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sensibilidade estética e 
adquirir uma consciência 
diacrónica do desenho, 
assente no conhecimento 
de obras relevantes. 

 
Claro/escuro 
 
Esquemas e efeitos cromáticos 
 
Vistas espaciais imaginárias 
 
Mosaico 
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2. MATÉRIAS 
3. PROCEDIMENTOS 
Obras de carácter geral: 
Edwards, B. (1979-99). The New Drawing on the Right Side of the Brain - a course in enhancing 
creativity and artistic confidence. Nova Iorque: Jeremy Tarcher/Putnam/Penguin inc. 
Abordagem prática do construir do desenho. 
Haverkamp-Begemann, E. (1988). Creative Copies. Interpretative Drawings from Michelangelo to 
Picasso. Nova Iorque: Sotheby's. 
Abordagem prática da expressão gráfica, tomando como referentes desenhos 
reconhecidos. 
Lambert, S. (1985). El Dibujo, Técnica Y Su Utilidad. Madrid: Hermann Blume. 
Panorama das diversas técnicas do desenho, documentadas com inúmeras ilustrações de 
várias épocas. 
Molina, J. J. G. (1995). Las Lecciones Del Dibujo. Madrid: Cátedra. 
Abordagem de múltiplos temas do desenho, profusamente ilustrada com exemplos de 
várias épocas. 
Molina, J. J. G. (1999). Estrategias Del Dibujo en el Arte Contemporáneo. Madrid: Cátedra. 
Várias abordagens do desenho de artistas do século XX, acompanhado de inúmeras 
ilustrações. 
Ruskin, J. (1991). The Elements of Drawing. Londres: Herbert. 
Abordagem prática do desenho no âmbito da observação e da representação, 
considerando igualmente os aspectos de cor e composição. 
Obras de carácter especializado: 
Alberti, L. B. (1999). De la Pintura y otros Escritos sobre Arte. Madrid: Tecnos. 
Bammes, G. (1995). L’Étude Du Corps Humain. Paris: Dessain & Tolra. 
Connoly, S. (org.) (1997). The Complete Drawing and Painting Course. Londres: Apple. 
Doerner, M. (1946). Los Materiales de Pintura y su Empleo en el Arte. Barcelona: Gustavo Gili. 
Fehér, G. & Szunyoghy, A. (1996). Anatomy Drawing School. Budapest: Könemann. 
Goldstein, C. (1996). Teaching Art: Academies and Schools from Vasari to Albers. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
Goldstein, N. (1993). Figure Drawing (4ª ed.). Englewood Cliffs (N. J.): Prentice Hall. 
Leonardo da Vinci (1947). Tratado de la Pintura (2ª ed.). Buenos Aires: Colección Austral. 
Nicolaïdes, K. (1997). The Natural Way To Draw (3ª ed.). Londres: Andre Deutsch. 
Pignatti, T. (1982). O desenho de Altamira a Picasso. (s/l): Livros Abril. 
Rocha, C. S. & Nogueira, M. (1993). Panorâmica das Artes Gráficas, vols. I e II. Lisboa: Plátano. 
Wiffen, V. (2000). Une Leçon de Dessin. Paris: Fleurus. 
4. SINTAXE 
Obras de carácter geral: 
Arnheim, R. (1974). Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye. The New Version. 
Berkeley e Los Angeles: University of California Press. 
Centrada na relação entre a arte e a percepção visual, esta obra procura entender os 
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processos da criação artística e da apreensão visual – ao nível dos grandes domínios do 
pensamento, da linguagem e da expressão visuais, como equilíbrio, configuração, 
forma, espaço, luz, cor, movimento e dinamismo – do ponto de vista das leis e 
estruturas psicológicas subjacentes tanto ao indivíduo, como às imagens e aos objectos 
por si criados. 
Bloomer, C. M. (1990). Principles of Visual Perception (2ª ed.). Londres: The Herbert Press. 
Obra que estuda o papel desempenhado pela experiência individual e pelos factores 
histórico-culturais nos processos de percepção, criação e comunicação visual. Apresenta 
uma introdução ao funcionamento do sistema visual e, em particular, ao papel do 
cérebro no seu seio; estuda os principais factores da percepção e da representação 
visuais ao nível da cor, do espaço e do movimento; aborda o papel da fotografia e das 
imagens electrónicas na comunicação visual e pondera as relações entre arte, percepção 
e criatividade, do ponto de vista da educação visual e artística. 
Hoffman, D. D. (1998). Visual Intelligence: How We Create What We See. Nova Iorque e Londres: W. 
W. Norton. 
Procurando demonstrar o carácter de construção activa de sentido subjacente aos 
complexos processos de percepção e representação visual, esta obra debruça-se sobre a 
gramática da visão – ao nível da linha, da cor, da forma, da profundidade, do 
movimento – e analisa os processos de inteligência visual ao nível tanto da arte como da 
tecnologia (desde os mais simples efeitos visuais à mais complexa “realidade virtual”). 
Solso, R. L. (1994). Cognition and Visual Arts. Cambridge (Mass.): The MIT Press. 
Centrada nos dados mais recentes da psicologia cognitiva e recorrendo a múltiplos 
exemplos do campo da arte e da linguagem visual, esta obra estuda as relações entre os 
sistemas cognitivos, a expressão artística e os meios próprios da representação visual, 
procurando compreender as interacções entre o acto de ver e o acto de interpretar aquilo 
que se vê. 
Villafañe, J. (1986). Introducción a la teoría de la imagen ( 2ª ed.). Madrid: Pirámide. 
Introdução ao estudo da imagem em quatro domínios fundamentais: o da sua definição 
conceptual, o da sua percepção cognitiva, o da sua estruturação e organização e o da sua 
análise de sentido. A terceira parte, a imagem como representação, constitui uma 
abordagem dos elementos morfológicos, dinâmicos, escalares, icónicos e compositivos 
da linguagem visual e artística. 
Obras de carácter especializado (forma): 
Arnheim, R. (1990). O poder do centro: um estudo da composição nas artes visuais. Lisboa: Edições 70. 
Bouleau, C. (1963). Charpentes: la géométrie secrète des peintres. Paris: Seuil. 
Brockett, A. (s/d). Como Desenhar Motivos e Padrões. Lisboa: Presença. 
Dondis, D. A. (1976). La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gili. 
Gombrich, E. H. (1979). The Sense of Order. A Study in the Psychology of Decorative Art. Oxford: 
Phaidon Press. 
Kandinsky, W. (1991). Do Espiritual na Arte (2ª ed.). Lisboa: D. Quixote. 
Kepes, G. (org.) (1965). Education of vision. Londres: Studio Vista. 
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Kepes, G. (org.) (1966). Module, Symmetry, Proportion. Londres: Studio Vista. 
Marcolli, A. (1978). Teoría del campo (2 vols.). Florença: Sansoni. 
Sausmarez, M. (1979). Desenho básico: as dinâmicas da forma visual. Lisboa: Presença. 
Obras de carácter especializado (cor): 
Albers, J. (1963). The Interaction of Color. New Haven (Conn.): Yale University Press. 
Brill, T. (1980). Light: Its Interaction with Art & Antiquities. Nova Iorque: Plenum Press. 
Brusatin, M. (1987). Historia de los Colores. Barcelona: Paidos. 
Gage, J. (1993). Colour and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. Londres: 
Thames and Hudson. 
Gage, J. (1999). Colour and Meaning. Art, Science and Symbolism. Londres: Thames and Hudson. 
Hickethier, A. (1973). Le cube des couleurs. Paris: Dessain & Tolra. 
Itten, J. (1974). Art de la couleur. Approche subjective et description objective de l’art. Paris: Dessain & 
Tolra. 
Marx, E. (1972). Les contrastes de la couleur. Paris: Dessain & Tolra. 
Obras de carácter especializado (espaço e volume): 
Baxandall, M. (1995). Shadows and Enlightenment. New Haven e Londres: Yale University Press. 
Dunning, W. V. (1991). Changing Images of Pictorial Space: A History of Spatial Illusion in Painting. 
Syracuse (N. Y.): Syracuse University Press. 
Gill, R. W. (1975). Creative Perspective. Londres: Thames and Hudson. 
Gombrich, E. H. (1995). Shadows: The Depiction of Cast Shadows in Western Art. Londres: National 
Gallery Publications. 
Kemp, M. (1990). The Science of Art: Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat: New 
Haven e Londres: Yale University Press. 
Lacomme, D. (1995). L’Espace dans le Dessin et La Peinture. Paris: Bordas. 
Lier, H. (1971). Les arts de l’espace. Tournai: Casterman. 
Panofsky, E. (1993). A perspectiva como forma simbólica. Lisboa: Edições 70. 
Pirenne, M. H. (1970). Optics, Painting and Photography. Londres: Cambridge University Press. 
Smith, R. (1996). Introdução à Perspectiva. Lisboa: Presença. 
Obras de carácter especializado (movimento e dinamismo): 
Baudson, M., (org.) (1985). L’art et le temps: Regards sur la quatrième dimension. Paris: Albin Michel. 
Bertetto, P. & Campagnoni, D. P., (org.) (1996). A Magia da Imagem: A Arqueologia do Cinema através 
das Colecções do Museo Nazionale del Cinema di Torino. Lisboa: CCB. 
Francastel, P. (1987). Arte, Visão e Imaginação. Lisboa: Edições 70. 
Kepes, G. (org.) (1965). The Nature and Art of Motion. Londres: Studio Vista. 
Muybridge, E. (1955). The Human Figure in Motion. Nova Iorque: Dover. 
Popper, F. (1968). Origins and Development of Kinetic Art. Londres: Studio Vista. 

5. SENTIDO 
Obras de carácter geral: 
Aumont, J. (1990). L'Image. Paris: Nathan. 
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Guia compreensivo e sintético do conhecimento actual sobre a criação, difusão e 
compreensão da imagem nas sociedades contemporâneas (seja através do desenho, da 
pintura, da fotografia ou do cinema), abordando o fenómeno visual de acordo com o 
papel desempenhado pelas estruturas preceptivas, pela psicologia e antropologia do 
espectador, pelos meios técnicos empregues, pela representação e significação 
veiculada e pela expressão estética e artística implicada. 
Berrega, J. et al. (1980). Modos de Ver. Lisboa: Edições 70. 
Reflexão crítica sobre a arte, a publicidade e os media. Reflecte as tendências de 
investigação sobre os media da Universidade de Birmingham (Cultural Studies) num 
texto acessível produzido a partir da fundamentação teórica de uma série televisiva 
BBC. 
Bryson, N., Holly, M. A. & Moxey, K. (orgs.) (1991). Visual Theory: Painting and Interpretation. 
Cambridge: Polity Press. 
Conjunto de textos de diferentes autores (e sua discussão) adoptando pontos de vista 
diferentes – o da semiologia, o da fenomenologia, o da filosofia analítica, o da 
percepção, o do feminismo, o da crítica marxista, etc. – no âmbito do debate 
contemporâneo sobre o papel e o sentido da imagem. 
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Gombrich, E. H. (1994). Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. (5ª ed.). 
Londres: Phaidon Press. 
Estudo da criação artística e das suas relações com o acto de ver, no âmbito da história, 
da cultura e da psicologia da representação visual. Ernest Gombrich analisa de uma 
forma muito ampla tópicos tão diversos como a imitação da natureza e os limites da 
verosimilhança, as relações entre forma e função, o papel da tradição, o papel do 
observador, o problema da abstracção, a validade da perspectiva e o poder da invenção 
e da descoberta na arte. 
Romano, R. (org.) (1992). Criatividade-Visão, vol.25. In Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda. 
Obra organizada tematicamente e composta por artigos da responsabilidade de 
reputados autores. Destaca-se neste volume os artigos de Manlio Brusatin 
(«Desenho/projecto», pp. 298-348), A. Costa e M. Brusatin («Visão», pp.242-273), F. 
Calvo («Projecto», pp. 58-100), C. Ferruci («Expressão», pp. 177-193), E. Garroni 
(«Espacialidade», pp. 194-221 e «Criatividade», pp. 349-424) e M. Modica 
(«Imitação», pp. 11-47 e «Imaginação», pp. 48-57). 
Obras de carácter especializado: 
Arnheim, R. (1997). Para uma psicologia da arte & Arte e entropia. Lisboa: Dinalivro. 
Baltrusaitis, J. (1983). Aberrations: Les Perspectives Dépravées – I. Paris: Flammarion. 
Baltrusaitis, J. (1984). Anamorphoses: Les Perspectives Dépravées – II. Paris: Flammarion. 
Barlow, H., Blakemore, C. & Weston-Smith, M., (orgs.) (1990). Images and Understanding. Thoughts 
About Images: Ideas About Understanding. Cambridge: Cambridge University Press. 
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Brusatin, M. (1989). Storia delle Immagini. Turim: Einaudi. 
Dorfles, G. (1988). Elogio da Desarmonia. Lisboa: Ed. 70. 
Cullen, G. (1993). Paisagem Urbana. Lisboa: Edições 70. 
Description de L’Égipte... Publiée par les Ordres de... Napoléon Bonaparte (1994: facsimile da ed. de 
Paris, Imprimerie Impériale, 1809). Colónia: Benedict Taschen. 
Didier-Huberman, G. (1990). Devant l’image: question posée aux fins d’une histoire de l’art. Paris. 
Éditions de Minuit. 
Droste, M. (1994). Bauhaus Archiv 1919-1933. Colónia: Benedikt Taschen. 
Ehrenzweig, A. (1993). The Hidden Order of Art: A Study in the Psychology of Artistic Imagination. 
Londres: Weidenfeld. 
Francastel, P. (1987). Arte, Visão e Imaginação. Lisboa: Edições 70. 
Freitas, L. (1987). Almada e o Número (2ª ed.). Lisboa: Soctip. 
Gardner, H. (1982). Art, Mind and Brain: A cognitive approach to creativity. Nova Iorque: Basic Books. 
Gombrich, E. H. (1982). The Image and the Eye: Further Studies in the Psychology of Pictorial 
Representation (2ª ed.). Londres: Phaidon Press. 
Gregory, R. L. & Gombrich, E. H. (orgs.) (1973). Illusion in Nature and Art. Londres: Duckworth. 
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Itten, J. (1995). Le Dessin et la Forme. Paris: Dessain & Tolra. 
Jenks, C. (org.) (1995). Visual Culture. Londres e Nova Iorque: Routledge. 
Klee, P. (1990). Diários. São Paulo: Martins Fontes. 
Massironi, M. (1983). Ver Pelo Desenho (1ª ed.). Lisboa: Edições 70. 
Matisse, H. & Fourcade, D. (s/d). Escritos e Reflexões sobre Arte. Lisboa: Ulisseia. 
Mirzoeff, N. (1999). An Introduction to Visual Culture. Londres e Nova Iorque: Routledge. 
Mitchell, W. J. (1994). The Reconfigurated Eye: Visual Thruth in the Post-Photograph Era. Cambridge 
(Mass.): The MIT Press. 
Munari, B. (1979). Artista e Designer. Lisboa: Presença / Martins Fontes. 
Munari, B. (1979). Design e Comunicação Visual. Lisboa: Ed. 70. 
Munari, B. (1982.). A Arte Como Ofício. Lisboa: Presença / Martins Fontes. 
Munari, B. (1987). Fantasia, Invenção, Criatividade e Imaginação na Comunicação Visual. Lisboa: 
Presença. 
Sousa, R. (1980). Desenho (área: artes plásticas): T.P.U. 19. Lisboa: Editorial do Ministério da 
Educação. 
Willats, J. (1997). Art and Representation: New principles in the Analysis of the Pictures. Princeton 
(N.J.): Princeton University Press. 


