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 INTRODUÇÃO  
   

   

 A arte é a única área da criatividade ou do 

conhecimento humano em que nada tens de 

saber para entrares sem mestre nem convite 

oficial - e te tornares um dos melhores. Não 

precisas de conhecer, nem História da pintura, 

nem nenhuma técnica, nada de nada. Só tens de 

possuir uma característica especial – e não é 

talento; é simplesmente muuuita Paciência. 

 

 

 Artistas que aprenderam por si mesmos: 

 

 

 . Jean Dubuffet 

   . Jean- Michel Basquiat 

      . Niki de Sainte- Phalle 

 

   

   
 “Eu só sou um artista se considerarmos todos os seres 

humanos, sem excepção, um artista diferente dos demais” 
 

Joseph Beuys 

 



A. TÉCNICA 

I. Regras 

 

 

Erro  |  Emoção  |  Diversidade  |  Equilíbrio 

Diagonal  |  Escalas  |  3 Fases 

Floresta  |  Tudo 

 

As novas regras que o Abstracto introduziu na pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Erro 

 

Se tu tens uma pintura ou 

desenho competente com um ou 

dois pequenos erros técnicos, seja 

uma pincelada fora do sítio ou uma 

cor que pouco acrescenta…  

Tu não tens Nada ! 

 

… 

 

 

Mas se a isto 
juntares vários erros 

em cadeia, terás uma 

Sinfonia de tons 
dissonantes.   

E aí compreendes que criaste 

finalmente uma obra de Arte. 

 

   

 Porque os erros só fazem sentido 

quando estão dentro de Contexto – 
tal como as boas ideias. 

    
   

“Gosto mais da música. Mas só na pintura se pode 

superar a falta de Talento” 
 

Maria Helena Vieira da Silva 



2. Emoção 

 

Nunca pergunto o que o aluno está 

a ver. Pergunto-lhe, isso sim, o que 

está a Sentir. 

  

  

E então ele saberá o que Fazer a seguir. 
  

 
 

Começar a pintar uma tela sem 

compreender os sentidos ocultos 

da própria tela é pura perda de 

Tempo. 

 

 

   
 É o material que te Ensina o que 

deves fazer. 
 

“Apenas gostava que dissessem de mim: este homem 

sentia Profundamente” 
     

 

Vincent Van Gogh 



3. Diversidade 

 

Várias vezes vais olhar para a 

tua obra e pensarás: 

 
 

   

Falta aqui qualquer 
coisa. 
 

   

Mas, em vez de adicionares mais 

uma cor, mais uma figura, mais 

uma linha… Pensa. 

 

   

 Não faltam mais pinceladas. 
 

Faltam pinceladas Diferentes. 
 

  

“Existem poucos temas e estão sempre a ser repetidos. 

Pintar as velhas botas de Van Gogh… isso sim, foi 

Importante” 

 

Pablo Picasso 



4. Equilíbrio 

 

As cores não existem. Elas são 

apenas pura Energia. 

 

 
 

  Tens uma mancha à 
frente, fruto de 

qualquer movimento. 
   
 

Todos os elementos adicionam 

algo. E depois precisam de 

Equilíbrio. 

 

   
 Não adies a compreensão do 

Universo. 
 

   

“Uma cor não é nada. Duas cores são um acorde, são a 

Vida” 

 

Henri Matisse 



5. Diagonal 
 

Se tu colocas um azul aqui ou ali é 

apenas mais um azul. 

 
 

   

Tão anónimo como 
mais uma andorinha 

na Primavera. 
   
 

Mas se tiveres cores primárias 

em diagonais, espalhadas na 

tela, de repente essa pintura 

ganha uma nova Vida. 

 

 

 Não existe cor mais luminosa do que o 

Branco da própria tela. 
   

   
“A pintura é uma arte assombrosa, na qual a Luz não tem 

Limites” 
 

Guillaume Apollinaire 



6. Escalas 

 

Uma paisagem é sempre num 

rectângulo deitado. 

 

 
 

   

E um retrato sempre 
um rectângulo ao 

alto. 
   

 

Uma formiga em tamanho real 

mal se vê; uma formiga 

Gigante é ameaçadora. 

 

 

   
 Brinca com os diferentes formatos e 

Escalas. A Arte é um Jogo. 
   

“O Xadrez é Mais belo que a 

Arte” 

 

 

Marcel Duchamp 



7. 3 Fases 

 

Na arte existem 3 fases:  
 

   

. Confusão 
. Compreensão 

. Título 
 
 
 

  

 

Se queres ser um artista de 

Qualidade... 

 

 

   

  

Não falhes Uma só destas fases. 
 

   

  
 

 

 

“O quadro tem uma Vida própria” 

Jackson Pollock 



8. Floresta 

 

Nos museus dizem-nos para nos 

afastarmos dois metros para 

vermos bem as pinturas. 

 

 

  

Esta é a regra da Águia, que vê a 
floresta, lá no alto do seu voo. 

 

Mas um artista, quando faz 

uma pintura, é um Esquilo, 

colhendo nozes e fazendo a sua 

toca, num espaço minúsculo. 

 

   
 

Sê esquilo e Águia ao Mesmo 
tempo. 

   
 
“Assisto ao meu próprio processo criativo como espectador; não pinto 

o sonhado, Sonho pintando” 
 

 

Max Ernst 



9. Tudo 

 

Se um quadro é demasiado 

abstracto… 

 

 
 

 Junta-lhe uma figura  
(e vice- versa) 

 

Se há geometria adiciona uma 

curva; muito negro coloca 

branco; equilibra tudo e utiliza 

todas as Armas que tens. 

 

  
 

 

  

Isso demonstra que sabes utilizar o que 

aprendeste. És um Pintor. 
   

   

“Deixo-me guiar pelo que vai acontecendo na tela. É uma luta 

constante. É Terrível pintar deste modo” 

 

Asger Jorn 



A. TÉCNICA 

II. Erros 

 

 

Cópia  |  Tradição  |  Pressa  |  Preço 

Idade  |  Sofá  |  Divino 

Demagogia  |  Incompleto 

 

Os erros mais comuns que deves Evitar 

 

 

 

 

 

 

 



1. Cópia 

 

 Se pensas que 

saber 

desenhar… 

É saber Copiar… 
 

 

 

E se aprecias genuinamente o grau de realismo 

de uma natureza morta ou uma Paisagem… 
  

És um pintor; não um Artista.  

  

   
   

“Se se quer julgar uma obra de arte pelo virtuosismo da 

representação objectiva, ou seja, pela vivacidade da 

ilusão, e se acredita descobrir o símbolo da sensibilidade 

inspiradora na própria representação objectiva, nunca se 

poderá chegar ao prazer de Fundir-se com o 

verdadeiro conteúdo de uma obra de arte” 
 

Kasimir Málevich 



2. Tradição 

 

 A pintura a óleo 

demora eternidades 

a secar. 

 

O acrílico Não. 
 

 
 

 

E uma pintura lenta tem a desvantagem de 

poder tornar um pintor num artista 

Preguiçoso… 

   

 
 

 
 

Pensa…  

Depressa. 

 

 

   

   

“As nossas cabeças são redondas para que os nossos 

pensamentos possam Mudar de direcção” 
 

Francis Picabia 



3. Pressa 

 

Quando um artista iniciante…  

 Quer pintar… 
 

Sei 

imediatamente 

que ele tem 

pressa. 

 

 
 

Uma obra de arte exige uma ligação Profunda.  
É uma verdadeira reinterpretação da vida. 

 
   

Começa com o 

pé direito. 

 

Linha. 

Linha. 
Linha. 

 

 

   
   

“Desenhar é levar uma linha a Passear” 

Paul Klee 



4. Preço 

 

  

  

Escolher um material pela 

sua etiqueta… 

 

 
 

 

Não é mau.  
 

É Péssimo ! 
Podes e 

Deves fazer 

arte com 

qualquer 

coisa. 

 
 

Acorda 
a tua Alma… 

 

  
 

Para o que é 

importante. 
   

“Sempre me pareceu ridículo ouvir alguém dizer que as 

obras de Beethoven eram superiores às de Mozart 

porque dispunham de uma orquestra Mais 

aperfeiçoada tecnicamente” 

Antoni Tàpies 



5. Idade 
 

  

 O erro da 

criança… 

  

É não Acabar o que começa.  
 

  
 

 

E o erro do 

adulto… 

 

 

 

É nem sequer 

Começar. 

 

  
 

Não recuses o 

jogo só porque 

tens Medo de o 

jogar. 

   

“Da mesma maneira que a criança nos imita nos seus 

jogos, o pintor imita o jogo das Forças que criaram e 

criam o mundo” 

Paul Klee 



6. Sofá 
 

Um pintor deve arriscar. 

 

 

 Sempre 
 
 

 

E tornar-se um pintor melhor.  
 

  
 

E depois 

tornar-se 

um… 

 

 

 Artista. 

 
 
 
 
 

  
 

Eleva a fasquia. 
Não recuses desafios.  

Ama novas 
emoções. 

   

“Muitos pintores têm uma forma. E depois fazem sempre 

os mesmos bolinhos nessa forma. Se tu sobes a uma 

escada e não queres saltar para o outro lado… Para 

que é que sobes a escada, então??” 

Pablo Picasso 



7. Divino 
 

 
 

Querer tornar 

homens em Deuses 

  

É erro Antigo. 
  

 
 

 

Prefere sempre os  

erros humanos… 

 

  

Aos elogios…  

 

 Divinos. 

 
 
 
 

  (após a morte) 

   

   

 Combate o Mito Combate o Mito 
   

“Sou a favor de uma arte que faz algo diferente de 

Sentar o seu rabo num museu.” 
 

Claes Oldenbourg 



8. Demagogia 
 

Recusa o que não gostas na Arte 

Contemporânea… 

 

 
Com mais Arte. 

E mais Arte. 
E mais, ainda. 

  
 
 

E com os teus próprios 

pensamentos e acções. 

 

Não a negues com as ideias dos… 

 
  Outros. 

 
 

  (em arte a 
generalização é um 

pecado) 
   

“Devido ao gosto por elaborar teorias da Arte 

Conceptual, este tem sido o período ideal dos Ratos 

de biblioteca e das mentalidades não criativas” 
 

Antoni Tàpies 



9. Incompleto 
 

 Faz nascer uma 

pintura… 

  
  

Completamente.  
  
 

 
 

Um traço precisa de uma mancha e esta requer 
cor e textura. 
 

 
  Pedaço 

a pedaço. 

 
 
 

  O início 

O meio. 

Voltar a 

repetir. 

(Leva a arte até ao fim)  

   

   

“A melhor técnica de pintura é saber Quando deves 

parar” 

Gerhard Richter 



A. TÉCNICA 

III. Materiais 

 

 

Caneta  |  Pastel  |  Suportes  |  Água 

Movimento  |  Objecto  |  Contrário 

Erosão  |  Esconder 

 

As Características dos principais meios da arte 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Caneta 

   
 Um lápis e uma borracha dão uma 

Falsa sensação de Segurança. 

 

(ficarás entretido a Emendar pequenos erros até ao 
infinito) 

 

   

   
 

Mas usa uma Caneta e o desenho 

torna-se… 

   

Uma obra DEFINITIVA.  

   

 São os nossos medos que não 

nos deixam Avançar. 
   

 

“É certo que a sua arte é feia, mas toda a arte 

profundamente original parece feia a princípio.”  

 

Sweeney sobre Jackson Pollock 



2. Pastel 
Prefere sempre materiais que 

queimam etapas 

 

   

   
   
 E categorias artísticas que se fundem umas 

nas outras… 
  

Com o pastel de óleo tu desenhas 
e pintas ao mesmo tempo 

 

  
  

   
  

  Lembra-te: o 

Tempo é 

o teu recurso 
mais 
importante. 

  

   
   

 

“Todos os dias, ao espelho, eu vejo 

a morte a trabalhar” 

 
 

Jean Cocteau 



3. Suportes 

   

 Para quê querer pintar uma tela… 

   

Sem antes a Compreenderes?  

  

 

Sente antes a sua beleza, e textura, e 

presença física e espiritual. 

  
   

Tu não ensinas Nada ao pincel, à 
espátula, ao papel. 

 

  Deixa que 
sejam os 

materiais a  

Falar. 

 
 

“Emociono-me mais com um simples gatafunho ou um 

grafismo num muro, quando carregado de significado 

humano, do que todos os museus do mundo” 

 

Antoni Tàpies 



4. Água 

 

Um pintor mediano quer guiar a 

tinta. 

 

   

   

 Tinta mais ou menos líquida. 
Cores mais ou menos fortes. 

Gradientes mais ou menos suaves. 
  

  

Mas o pintor que é Artista 

sabe que… 

 

   

É a água quem Faz a pintura. 
 

 

 Deixa-te guiar pela… 

Natureza   

   
 

“Eu fotografo as coisas que não desejo pintar, as 

coisas que já têm uma existência” 

Man Ray 



5. Movimento 

 

 
 

Não te escondas das 

Emoções. 
 

Aprisiona apenas o Movimento e transforma-o em.. 

   

  Energia. 

Figuras. 

Signos. 

  

  

Copia as técnicas. Copia as inspirações. 
  

(não copies as Ideias) 
   

“Chamo de arte abstracta aquela que não contém 

nenhuma lembrança, nenhuma evocação da 

realidade visível, independentemente de a realidade ser 

ou não o ponto de partida do artista” 
 
 

Michel Seuphor 



6. Objecto 

 

VÊ   

   

  (o que vês?) 

Cadeira. Escada. Copo. Caixa.  

  
 Objectos.  

Sempre Objectos. 
 

  

Se podes ver, é 
Visual. 

  

 Então é um material da… 
 

ARTE. 

 

“A imaginação (potencial mental de imagens) é uma 

necessidade da criatividade humana, e se as técnicas e as 

linguagens artísticas se sucedem, é porque o homem 

continua ávido de imagens significativas” 
 
 

Frances Vicens 



7. Contrário 

 

Agressividade visual…  

   

É hoje o denominador Comum da arte contemporânea. 
  
 Vontade de chocar. 

De apresentar algo… Novo. 
Diferente. 

Surpreendente. 
  

Uma atitude que 
se tornou… 

  

 um 
 

ESTILO. 

 

“O trabalho de Jean- Michel é muito antiarte. É quase 

como uma maldição. E as pessoas ainda gostam disso: 

adoram ser amaldiçoadas” 
 
 

Lee Quinones sobre J. M. Basquiat 



8. Erosão 

 

Não existe maior Poesia do que… 

   

Uma pequena pedra. Um pássaro voando. O cheiro da terra. 
  
 A Natureza não precisa de 

ser… 

Explicada. 
  

Simplesmente   

  

EXISTE. 

 

Se queres fazer algo Genial – confia na 

passagem do Tempo. 

 
 

“Quando os quadros querem produzir efeito, devem 

possuir a terrível intensidade do silêncio… do silêncio 

antes da Tempestade” 
 
 

Luc Tuymans 



9. Esconder 

 

Depois de tantas tentativas de… 

   
 

Chocar 

  

Finalmente uma solução:  

  

 

ESCONDER. 

 
 

        Porque Quem não vê… 

 
 

(IMAGINA… 
 
 

“Assisto ao meu próprio processo criativo “como 

espectador”; não pinto o sonhado, sonho pintando” 
 
 

Max Ernst 



A. TÉCNICA 

IV. Sugestões 

 

 

Destruição  |  Lixo  |  Construção 

Instagram  |  Autobiográfica 

Arte sobre arte  |  Legos  |  Pigmento 

Mancha 

 

Novas técnicas contemporâneas Inspiradoras 

 

. Sugestões 

1. Queimar / 2. Partir / 3. Escalas e formatos / 4. 

Instagram minimal / 5. Arte autobiográfica / 6. Destruir é 

criar / 7. Legos / 8. Arte sobre arte / 9. Caligrafia oriental e 

árabe / 10. Comida e lixo 

 

 



1. Destruição 

Duchamp destruiu o significado prático de um urinol 

e transformou-o em arte.  

     

  Guernica de Picasso transformou 

Bombas numa obra- prima. 
   

Bacon distorceu rostos, 

integrando-os à força em 

telas Assustadoras. 

  
  

  
 

 

 Porque destruir… é simultaneamente um dos actos 

mais Criativos que o ser humano tem à 
sua disposição. 

   
. Cesar – compressões de carros 

   . Anselm Kiefer – cinza e vidro partido 

      . Manolo Millares – telas destruídas 

     

     

“Temos de assassinar a pintura se 

queremos continuar a fazer arte que seja 

autêntica” 

Joan 

Miró 



2. Lixo 

Picasso iniciou as hostilidades, com as suas esculturas 

de materiais estranhos.  

     
  Manzoni introduziu dejectos de 

“Artista” numa lata de 
conserva. 

   

Kounellis expôs Cavalos.   

  
   
 A criatividade visual utiliza Todos os 

materiais nas suas instlações – lixo incluído. 
 
 

  

. Joan Miró – objects trouvées 

   . Joseph Beuys – gordura e animais mortos 

      . Kurt Schwizers – pinturas Merz 

     
    

 
 

“Não ouço o que os críticos de arte dizem. 

Não conheço ninguém que precise de 

um crítico para saber o que é a arte” 

Jean- 

Michel 

Basquiat 



3. Construção 

Assim como muitos pintores se devem por vezes 

questionar: “- Deixo ou não os ”Andaimes” nesta tela?”  

     
 Os materiais industriais têm servido às mil 

maravilhas na Arte. 
   

Madeira. Placas de Vidro. Tijolos.  

 
   
 O material de construção torna-se assim o 

material de Criação. 
 
 

  

. Pedro Cabrita Reis – estruturas de betão 

   . Christo – instalações de metal 

      . Carl Andre – mosaicos 

     

    
 

 

“E há também aquele movimento artístico de 

um homem só, quanto a mim, um movimento 

verdadeiramente moderno aberto a 

toda a gente” 

De 

Kooning 

sobre 

Marcel 

Duchamp 



4. Instagram 

 

Cada vez mais o mundo Online é uma parte essencial 

das nossas vidas.  

     
 Existem inúmeros websites Inspiradores. 
   

 

Com imagens e funcionalidades quase 

infinitas, onde podemos mostrar e 

vender a nossa arte. 

 
 

   

Mas o maior desafio do artista é manter a consistência 

visual, um estilo próprio no Instagram. 
 
 

  

. Pinterest – directório de imagens 

   . DeviantArt – comunidade de artistas 

      . Behance – portfolio visual 

    
 

 

“Ser bom nos negócios é a mais 

fascinante de todas as artes” 

Andy 

Warhol 

 

 



5. Autobiográfica 

Os artistas podem encontrar um estilo próprio em 

qualquer detalhe, técnica ou material.  

     
 Paisagem. Retrato. Abstracto. Escultura. 

Qualquer coisa, mesmo. 
   

 

Através desta liberdade, vários 

criativos tornaram-se o seu corpo o 

seu… 

 

 

   

Próprio Tema. 
 

 
 

  

 

. Jorge Molder – fotografia 

. Helena Almeida – fotografia pintada 

. Cristina Troufa – pintura 

    
 

 

“Eu pinto-me porque estou muitas vezes 

sozinha e porque sou o tema que conheço 

melhor” 

Frida 

Kahlo 

 



6. Arte sobre arte 

Esta tem sido uma tendência clara da arte moderna e 

contemporânea: a linguagem artística que remete ou 

que é uma piada sobre obras famosas do passado. 

 

 Piadas sobre o Urinol de Duchamp. 
Referências a Guernica por todo o lado. 

Arte que ama e por isso fala de outra Arte. 
   

E assim se dá a comunicação plena, 

na História da Arte. Quem é 

conhecedor aprecia a… 

 

 

   

Fina Ironia.. 
   

 

. Banksy – Mickey Mouse 

. Rauschenberg – desenho apagado de Kooning 

. Duchamp – Gioconda 

 

“A pintura está ligada à arte e à vida; 

nenhuma delas pode ser reproduzida (eu 

tento actuar neste meio termo entre 

uma e outra)” 

Robert 

Rauschenberg 



7. Legos 

Podes fazer muitas coisas diferentes com esse material 

tão simples e tão generalizado como os legos : 

 

  
Construções tradicionais ou mais criativas 
Escadinhas a cair para serem filmadas 

E também instalações Disruptivas 
   

Lembra-te: os limites de cada 

material existem apenas... 

 

 

   

Sem Imaginação. 
   

 

. Nathan Sawaya 

. R 

. D – G 

 
 

“Um objecto tem a faculdade de criar 

o local onde é apresentado” 

 

Roni 

Horn 



8. Pigmento 

Existe um eterno fascínio pela pintura rupestre : 

 

 
Os animais e a caça 
A ligação mágica ao nosso passado 

Mas sobretudo as misteriosas Mãos humanas 
   

A pintura actual de pigmento puro… 

   

Mantém e acentua este fascínio. 
   

 

   . Pierre Soulages – camadas negras  

      . A. R. Penck – o pincel também desenha 

         . Antoni Tàpies – pintura matérica 

 
 

“O ser humano deve voltar a relacionar-se 

com os animais, as plantas, a natureza e com 

os anjos e espíritos. Desenhar é, antes do 

mais, a meditação de uma existência que não 

pode sê-lo sem mistérios” 

Joseph 

Beuys 

 



9. Mancha 

Turner mostrou que era possível uma pintura feita 

só de manchas imperfeitas 

 

 
A pintura que dá o nome ao Movimento 

Impressionista… 
   

É uma mancha lindíssima. 

   

Sente a pintura directamente. 
 

(não negoceies a beleza autêntica) 

 
 

 

   . Pierre Soulages – camadas negras  

      . A. R. Penck – o pincel também desenha 

         . Antoni Tàpies – pintura matérica 

 

“É preciso desprezar todas as formas de 

imitação e glorificar todas as formas de 

originalidade” 

Manifesto 

Futurista 

 



B. IDEIAS 

V. Histórias 

 

 

À procura da cor  |  Real ou Não 

Vocação Xamã  |  Depressão em comum  

Pintura e música  |  Dr. Estranho Humor 

Estúdio caos  |  Amor fora do tempo 

Um breve momento 

 

Notas de rodapé Luminosas 

 

 

 

 

 

 



1. À procura da Cor 

 

 Existe um verdadeiro mundo interior dentro de 

cada um de nós, pleno de possibilidades. E é por 

isso que não entendo as pessoas que adoram 

viajar para o estrangeiro: eu viajo todos os 

dias dentro de mim. E nesse mundo interior 

existe o meu Rio interior de cores; descendo 

profundamente na minha própria sensibilidade 

encontro-o. Habitam-no todas as tonalidades. 

E aí, não preciso de procurar Mais. 

 

   

 Artistas que procuraram a Sua cor: 
 
. Yves Klein – International Klein Blue 

   . Van Gogh – A cor do sul de França 

      . Mark Rothko – Campos de cor 

 

   

“A cor encontrou-me. Já não preciso de a 

procurar. Neste momento abençoado - sou 

finalmente um pintor” 
 

Paul Klee 

 

 



2. Real ou Não 

   

 . Real ou Não  
   

 Kandinsky voltava do seu passeio quando viu 

uma tela estranha: nela não reconhecia 

nenhum objecto real. Olhou-a de vários ângulos 

e nada. Só então compreendeu o que era: tinha-

a colocado de lado… uma coisa se tornou clara: 

não precisava da realidade na sua pintura; pelo 

contrário, ela Prejudicava-a. 

E aqui começava a Revolução abstracta. 

 

 

   
 Artistas abstractos: 

 
. William Turner 

   . Kazimir Malevich 

      . Piet Mondrian 

 

 

 “Eu quero expressar as minhas emoções; não 

ilustrá-las” 
 

Jackson Pollock 

 



3. Em busca do Xamã 

 

   

  
O avião em que Joseph Beuys estava foi abatido 

na Crimeia em 1945 e ele escapa milagrosamente 

com vida, tendo sofrido várias fracturas graves. 

Reza a lenda que uma tribo de Xamãs Tártaros 

o untou com gordura e o envolveu em feltro, para 

o curar e manter numa temperatura corporal 

quente. 

E foi então que Beuys se tornou um Xamã. 

 

 

 Artistas de performance: 
 
. Alan Kaprow 

   . Marina Abramovich 

      . Robert Wilson - coreógrafo 

         

 

   
 “Todo o artista profundo tem ligação ao 

mágico e tem sido por isso comparado ao 

feiticeiro da tribo” 

Antoni Tàpies 

 



4. Depressão em comum 

 

   

   

 As depressões e a sua superação por sucessivas 

sublimações são frequentes em arte. É suposto 

um artista ter um temperamento depressivo. 

Mas qualquer pessoa pode sentir-se melancólica. O 

que fazes com esse estado emocional, se o 

transformas em algo mais profundo e criativo, é o 

que fará a diferença e te dirá se tens ou não alma 

de artista. 

Faz da tua Vida, Arte. 

 

 

   

 Artistas depressivos: 
 
. Ernst Ludwig Kirchner 

   . Yayoi Kusama 

      . Edvard Munch    

 

   

 “Mostra-me a tua ferida” 
 

Joseph Beuys 

 

 



5. Pintura e Música 

 

   

 Nunca Yoko Ono poderia, através da sua arte e da 

ligação ao movimento Fluxus, atingir o patamar de 

popularidade do seu marido, John Lennon; e nunca 

Paul Cézanne poderia, em vida, atingir o nível de 

fama de um Émile Zola, seu amigo de infância e 

reconhecido escritor. A arte é um bichinho 

estranho, ela tem o seu caminho muito próprio, 

avesso a fama rápida e fácil. Exige um olhar muito 

atento. Cézanne, por exemplo, é hoje considerado o 

pai da Arte Moderna; mas naquela época era 

quase nada. 

É assim, ter razão Antes do Tempo. 

 

   

 Artistas pioneiros: 
 
. Amedeo Modigliani 

   . Paul Gauguin 

      .  Kurt Schwitters 

 

   
 “O tempo é o único verdadeiro crítico de arte” 

 

Francis Bacon 

 

 



6. Dr Estranho Humor 

 

   

   
 Marcel Duchamp é um dos artistas- não artista 

mais influentes do século XX. A sua reinterpretação 

da escultura – através do ready- made, trouxe 

todo um novo mundo de referências intelectuais à 

arte. E as suas poucas grandes instalações – 

sobretudo o Grand Verre, revelaram uma 

complexidade poucas vezes vista nas artes 

plásticas, inspirando toda uma nova geração de 

artistas- performers. A sua relação com o Xadrez 

é curiosa, mas faz todo o sentido, neste contexto 

de apreço pelos jogos de múltiplos sentidos. 

Duchamp era um Gozão na Arte séria. 

 

 

 Artistas intelectuais: 
 

. John Cage - músico 

   . James Joyce - escritor 

      .  Mahatma Gandhi - activista 

 

   
 “O que é a inteligência?”      

Marcel Duchamp 

 



7. Estúdio Caos 

 

 

 Sou um pintor expressionista abstracto e no 

entanto tenho o meu estúdio sem um pingo de 

tinta no tapete: em 30 anos de pintura nunca 

sujei irremediavelmente umas calças. Sim, eu sei 

que sou uma excepção à regra. E a regra, neste 

tipo de expressão plástica, é o Caos absoluto. 

Desde as figuras esqueléticas no estúdio 

praticamente destruído de Alberto Giacometti à 

confusão inacreditável da casa- estúdio de Francis 

Bacon, normalmente o  estúdio do artista reflecte 

o seu estilo artístico. 

Arte é complexa, arte pode ser Caos. 

 

   

 Artistas confusos: 
 

. Jackson Pollock 

   . Antonio Saura 

      .  Louise Bourgeois 

 

   

“Temos nos rodear de confusão para sermos 

criativos” 

Salvador Dalí 

 



8. Amor fora do Tempo 

 

 Quem pode dizer que é insensível a uma história 

de amor genuína e inspiradora? Sobretudo entre 

criativos, elas podem ser verdadeiramente 

irresistíveis. Nós portugueses, temos várias: 

Sarah Afonso e Almada Negreiros, Cruzeiro Seixas 

e Mário Cesariny, etc etc. Gosto particularmente 

de uma, que me toca de um modo muito especial: a 

vida partilhada de Vieira da Silva com o pintor 

húngaro Arpad Szenes. Dizem-me alguns que até 

preferem a pintura dele. Mas Vieira é um outro 

mundo. Não tem nada a ver com a arte dele nem 

muito menos tem a ver com a pintura de Paula 

Rego, por exemplo. 

Alma sonhadora, pintura Mágica. 

 

  
Artistas amantes: 

. Marc Chaggall / Alma 

   . Niki de Sainte- Phalle / Jean Tingueley 

      .  Christo / Marie 

 

   

“Gosto mais da música. Mas só na pintura se pode 

superar a falta de talento” 

Vieira da Silva 

 



9. Um breve Momento 
 

   
   

  
Um momento perdido no tempo, faz lembrar a mítica 

cena final do filme Blade Runner, em que um fantástico 

Rutger Hauer surpreende um atónito Harrison Ford, 

com uma das cenas de representação/ intuição mais 

sublimes da História do Cinema. Chuva, poesia pura e 

até uma pomba branca. Assim também se pode definir 

a vida breve e a ascenção meteórica – baseada na 

qualidade pura, da pintura de Amadeo de Souza- 

Cardoso. Hoje já todos esquecemos o escárnio da altura 

que, dizem, envolveu até agressões físicas, pelo menos 

na exposição de Lisboa. 

Voa para sempre, Pomba branca. 

 

 

 Artistas eternos: 
. Jim Morrison – cantor e poeta 

   . Jean- Michel Basquiat 

      .  Gabriel García- Lorca - poeta 

 

   
“Desejo morrer e quero que possam dizer de mim: 

Morreu, portanto vive” 

Yves Klein 

 



B. IDEIAS 

VI. Movimentos 

 

 

Limites  |  Mandar fazer  |  Banalidade 

Ser Infantil  |  Loucura  |  Não ilustrar 

Inacabado  |  Objecto- signo  |  Vida é arte 

 

O que estes grupos de loucos nos Ensinaram 

. Movimentos 

1. Conceptual mandar fazer / 2. Abstracto saber quando 

parar / 3. Dadaísmo arte sem estética / 4. Arte pobre poesia do 

inacabado / 5. Surrealismo a lógica da loucura / 6. Instalações o 

objecto é um signo / 7. Pop art a beleza da repetição da 

banalidade / 8. Expressionismo expressar não ilustrar / 9. 

Performance vida é arte / 10. Minimalismo menos é mais 

. Conceptual e minimalismo mandar e menos / . Abstracto limites 

/ . Pop art banalidade / . Dadaísmo infantil / . Surrealismo loucura 

/ . Expressionismo não ilustrar / . Arte pobre inacabado / . 

Instalações objecto signo / . Performance vida é arte 



1. Limites 

 

   

 Será que existem limites na pintura abstracta? 

Parecem existir e de repente surge um Basquiat 

que explode esses mesmos limites, com o seu texto 

Enigmático mesmo no meio da imagem, como 

um ovni vindo do espaço. Ou um Cy Twombly que 

não sabemos se devemos levar a sério ou não. Ou 

Rauschenberg que mistura absolutamente tudo – 

fotos, pinceladas sem sentido e até animais 

empalhados!  

A virtude do Abstracto é não ter Fim. 
 

 

 Artistas que arriscam: 
. Jean Tingueley 

   . Bruce Nauman 

      . Jannis Kounellis 

 

   

“Longe de ser uma torre de marfim para o 

artista se esconder, o abstracto levou uma vez 

mais a arte de novo à realidade” 
 

Ben Nicholson 

 



2. Mandar fazer 

 

    

 Será que existem limites na pintura abstracta? 

Parecem existir e de repente surge um Basquiat 

que explode esses mesmos limites, com o seu texto 

Enigmático mesmo no meio da imagem, como 

um ovni vindo do espaço. Ou um Cy Twombly que 

não sabemos se devemos levar a sério ou não. Ou 

Rauschenberg que mistura absolutamente tudo – 

fotos, pinceladas sem sentido e até animais 

empalhados!  

A virtude do Abstracto é não ter Fim. 
 

 

 Artistas que arriscam: 
      . Jean Tingueley 

         . Bruce Nauman 

            . Jannis Kounellis 

 

   

“Longe de ser uma torre de marfim para o 

artista se esconder, o abstracto levou uma vez 

mais a arte de novo à realidade” 
 

 

Ben Nicholson   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. RECURSOS 

VII. Livros 

 

 

Frances Vicens  |  José- Augusto França 

Klaus Honnef  |  Lisa Congdon  |  John Berger 

Wassily Kandinsky  |  Antoni Tàpies 

Alannah Moore  |  Paulo Faustino 

 

Não podes mesmo passar sem Estes 

 

 

 

 

 

 

 



1. “Arte abstracta e arte figurativa” 

( Biblioteca Salvat - Frances vicens ) 

  

 Se apenas tiveres possibilidade de ler um só livro 

sobre arte na tua vida, Este é esse livro. É um 

Resumo de toda a História da arte em 143 

pequenas páginas que parte de um conceito 

simples: a dicotomia entre arte abstracta e a 

arte ligada à figuração – um princípio que ainda 

hoje continua Actual. Uma obra que se lê 

literalmente em meia hora e que lança uma luz 

diferente, organizando com processos claros todo o 

pensamento, nesta área por vezes tão complexa. 

  

Pontos Fortes:  

  

 . Entrevista esclarecedora a Antoni Tàpies 

. Integração entre a cronologia e as características 

dos vários artistas 
  
   Pontos Fracos: 
    

. Livro dos anos 70 – pode ser  

considerado datado 

. Fora de circulação (tenta o Olx) 

 



2. “História das Artes Visuais” 

( Texto Editora - José- Augusto França ) 

 

 
  

Este é o livro adoptado nas Escolas para o 10º 

ano de Arte e design aqui há algum tempo atrás. Ele 

completa o livro da Salvat, introduzindo temas tão 

fundamentais como a ligação à Filosofia (conceitos de 

arte e artista), a relação da arte com o artesanato e a 

indústria (Arts and crafts, Deutsher werkbund e 

Bauhaus), a arquitectura moderna e extensas citações 

de grandes pintores, que nos esclarecem o seu processo 

mental. 

  
     

Pontos Fortes:  

  

 . Resumo inicial e final em cada capítulo 

. Extremamente bem organizado 

. Descrição correcta e completa de cada estilo 

   

   Pontos Fracos: 
. Por ser um manual escolar, pode ser difícil comprá-lo 

. Sempre a mesma opinião – a do crítico de arte José- 

Augusto França 



3. “Arte Contemporânea” 

( Taschen - Klaus Honnef ) 

 

  
  

 Um livro surpreendente, mesmo para os elevados 

padrões da Taschen, que fala abertamente das 

questões essenciais na arte dos nossos dias, e 

cujas origens se podem encontrar no embate de 

duas formas completamente distintas de 

entender a arte nos anos 70: as personalidades do 

alemão Joseph Beuys e as suas complexas 

metáforas visuais e Andy Warhol, na sua 

tentativa de Mitificar as estrelas 

cadentes do mundo do espectáculo. 

  
     

Pontos Fortes:  

 . Um livro realmente actual 

. Apresenta a enorme diversidade e as  

origens das últimas tendências artísticas 

. Um panorama criativo amplo 
   Pontos Fracos: 
 

. Foca-se talvez em demasia numa só dicotomia 

. Apenas fala da arte ocidental 

 



4. “Art, Inc” 

( Chronicle Books - Lisa Congdon ) 

  

 Um pequeno grande livro, que reúne todas as 

opções que temos para rentabilizar a nossa 

dedicação à arte: venda de originais ou art prints, 

ilustração e licenciamento, organizar exposições, 

materiais para apresentar às galerias, etc. Um 

resumo do que é importante, para o artista 

esclarecido que deseja conhecer o mercado e 

adaptar-se para poder viver da sua arte. Este é 

o livro que apresenta uma Visão 

prática da arte. 

     

Pontos Fortes:  

  

 . Uma paginação diferenciadora e criativa 

. Índice muito claro 

. Várias opiniões fundamentadas de criativos 
 

   

   Pontos Fracos: 
    

. Fala sobretudo da realidade nos Estados 

unidos 

. Apenas existe versão em inglês 

 



5. “Modos de Ver” 

( Antígona - John Berger ) 

  
  

Livro fundamental para o pensamento sobre o 

discurso subjectivo da imagem, que faz uma 

ligação entre a Publicidade actual 

com as pinturas clássicas do passado. Este livro é 

o resumo por escrito da aclamada série televisiva 

protagonizada pelo crítico, escritor e pintor John 

Berger, que foi emitida na BBC em 1972. Em 

conjunto com esta obra, deve ser lido, também do 

mesmo autor: 

- “Sobre o olhar”. 

  

Pontos Fortes:  

  

  

. Uma análise objectiva do nosso mundo visual 

. Uma perspectiva poética tocante 

. Um pensamento completo 

   

   Pontos Fracos: 
. Uma opinião pessoal e contestável 

. Não se sabe bem quais as ideias próprias e as de outros 

autores 



6. “Do espiritual na arte” 

( Dom Quixote - Wassily Kandinsky ) 

  

 Talvez a obra escrita mais conhecida e influente 

alguma vez escrita por um artista plástico de 

renome mundial – o criador oficial da arte 

abstracta ocidental e pintor de génio, o russo 

Wassily Kandinsky. As suas emoções - ligadas 

directamente ao discurso das cores, continuam a 

ser motivo de controvérsia e fonte de inspiração, 

para as novas gerações de artistas que foram 

literalmente Libertados da pintura 

realista, graças a esta figura maior da História 

da pintura. 

  
     

Pontos Fortes:  

  

  

. Análise profunda aos elementos da pintura 

. Poesia visual em forma de escrita 

. Uma visão global da arte 

   

   Pontos fracos: 
. Uma perspectiva muito datada 

. Opiniões pessoais e intransmissíveis 

 



7. “A prática da arte” 

( Edições Cotovia - Antoni Tàpies ) 

  

  

O catalão informalista e divulgador da pintura 

matérica Antoni Tàpies foi uma das figuras 

centrais da arte na 2ª metade do século XX e a 

sua profunda cultura visual - associada às 

tendências pictóricas Milenares 
orientais, faz com que as suas opiniões e 

escritos sejam essenciais para uma compreensão 

histórica da arte contemporânea. Esta é uma 

personalidade simultaneamente decisiva e 

esclarecedora. A ler, do mesmo autor:  

- “A arte contra a estética”. 

     

Pontos Fortes:  

  
 . Debate de ideias desassombrado 

. Coloca a Arte conceptual em causa 

. Um pensamento directo 

   

   Pontos fracos: 
    

. Extremamente controverso 

. Ou se concorda ou não 

 



8. “Create your online store in a weekend” 

( Princeton Arq. Press - Alannah Moore ) 

  
  

Para o artista contemporâneo, é essencial ter 

uma presença online de visual profissional e que 

possa rentabilizar a sua arte. Um artista é 

alguém perfeccionista e que quererá de certeza 

configurar todos os mínimos detalhes por si 

mesmo. Este é o livro que faz o levantamento de 

Todas as opções e 

funcionalidades, nesta área do webdesign do it 

yourself – DIY.  

  
     

Pontos Fortes:  

  

  

. Todas as características das várias opções 

. Os aspectos práticos essenciais 

. Soluções baratas, rápidas e completas 
 

   Pontos fracos: 
    

. Opiniões por vezes parciais 

. Apenas em inglês 

 

  



8. “Marketing digital na prática” 

( editor MArcador - Paulo Faustino ) 

  

Este autor é um dos mais reconhecidos na sua área e 

apresenta realmente e de forma muito clara e intuitiva 

Todas as informações necessárias 

nos seus livros – algo que muitas vezes não acontece em 

produtos nesta gama de preços. No tema do marketing 

existe um conceito fundamental que é o de uma certa 

habituação do público a tudo o que é gratuito, através 

de empresas como a Google, Youtube ou Facebook. Por 

isso mesmo, deverá complementar-se esta leitura com 

uma outra, do autor Chris Anderson: 

- “FREE – a mentalidade gratuita”.  

Pontos Fortes:  

  

 . Linguagem compreensível por todos 

. Índice lógico e bem organizado 

. Aplicação na prática da teoria 
   

   Pontos fracos: 
    

    

. Pode ser fastidioso ver todas as opções 

. É preciso algum conhecimento prévio 

 



C. RECURSOS 

VIII. Serviços 

 

 

Flyers  |  Livros  |  POD 

Comunidades  |  Divulgar  |  Comprar materiais 

Enviar  |  Video- cursos  |  Impostos 

 

Vais de Certeza precisar deles 

. Serviços 

1. 360imprimir.pt / 2. Kindle / 3. Art prints – POD / 4. 

Comunidades de arte / 5. Divulgação e Ads / 6. Encontrar 

materiais e que materiais / 7. Embalar e enviar / 8. 

Videoaulas / 9. Impostos e Finanças / 10. Galerias de arte 

online 

 

. Wix / . Kindle / . Arte prints – POD / . Comunidades e galerias 

/ . Divulgação Ads e 360imprimir / . Videocursos / . Materiais 

/ . Enviar / . Impostos 



1. 360imprimir.pt 

 

   
Recomendo vivamente este website para imprimir os 

vários materiais de que vais precisar: bom preço, 

entrega irrepreensível, personalização total. 

 

. Cartões    

    
 . Flyers   

    
  . Tshirts  

    

   . 100% online 

    
  . Barato  

    
    

Vantagem: . Edição do design é simples 

    

Desvantagem: . Custo sempre a subir 

    
Concorrentes 

 
. Pixartprinting . Canva . Copimática 
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. Kindle   

    

Podes criar e vender os teus próprios 
livros, para um mercado gigantesco - 
o da Amazon 

 
 

 . Ebooks   
    
 . Livros   

    
  . 

Distribuição 
 

    

   . Mercado 
global 

    
  . Barato  

    
Vantagens    
    
Desvantagens    
    

Concorrentes 
    



    
   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. PRÁTICA 

IX. EXERCícios 

 

 

Desenho  |  Textura  |  Escrita criativa 

Colagem  |  Escultura  |  Objeto 

Instalação  |  Conceptual  |  Digital 

 

Para seres um artista Completo 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Desenho 

 

Fazer   

   
. Confusão de linhas e depois 

figura com marcador 

 

. Desenhar com a caneta 

sempre no papel 

 

. Formas geométricas, linhas e 

signos 

 

. Desenhar rodando o papel 

 

. Múltiplas perspectivas e 

pontilhado 

 

  

  
  
  
  
  

  
 

Ver 

 

. M. C. Escher 

 

. Keith Haring 

 

. Cruzeiro Seixas 

 

. Frank Miller – BD 

 

. Roman Muradov – 

Ilustração 

 
 

 

Desenhar é a via mais 
rápida que tens para 

mudar o mundo. 
Através da linha 
organizamos o 

pensamento – e a 

Vida. 

 

   



2. Textura 

 

Fazer   

   

Aprende a amar Todos 
os materiais. A realidade 

retém uma beleza 
incandescente. Faz-se 
arte com tudo – menos 

com Ódio. 

. Dobrar e 
amachucar uma 
folha de papel 

 
. Usar pano como o 

fundo da obra e 
pintar signos no 

tecido 
 

. Isolar restos de 
uma refeição com 

película de plástico 
 

. Partir a armação 
de madeira de uma 

tela 
 

. Usar o vazio como 
textura 

 

 

 
 

 

  
  
  
  

 
Ver 

 
. Jannis Kounellis 

 

. Antoni Tàpies 
 

. Robert Rauschenberg 
 

. Michelangelo Pistolleto 
 

. Christo 

 

 

  

 



3. Escrita 

 

Fazer   

   

Domina a escrita e 
entrarás num reino 
intelectual. Ama o 

sonho e serás um artista. 
As palavras são 

conjuntos de Símbolos. 

. Escrever uma 
frase e desenhar 

um signo para cada 
palavra 

 
. Escrever uma 

frase sem sentido 
 

. Um grupo 
continua o texto 

sem sentido 
 

. Dividir uma letra e 
um número em 5 

pedacinhos 
 

. Escrever um 
poema de 4 linhas 

com 9 palavras 
apenas 

 
. Fazer um poema 
visual com letras e 

um tinteiro 

 

 
 

 

  
  
  
 

Ver  

 

. Cadavre Exquis 
surrealista 

 

. Joan Brossa – poesia 
visual 

 
. Marc Tobey 

 
. René Magritte 

 
. Jack Kerouac - Escritor 

 

 

 



4. Colagem 

 

Fazer   

   

“Cola” o sofrimento do 
mundo – pedacinho a 
pedacinho. E então já 

não estarás a fazer 
pintura – estarás a 

fazer Arte. 

. Cortar e colar 
pedaços de 

cartolina de cor em 
tela 

 
. Colar fotografias e 

partes de jornal 
 

. Colar vários tipos 
de madeira 

 
. Colar telas em tela 

 
. Rasgar pedaços de 

tela e colar na 
armação de 

madeira 

 

 
 

 

  
  
  

 

Ver  

 

. Pablo Picasso 
 

. Kurt Schwizers 

 
. Francis Picabia - 

transparências 
 

. Manolo Millares 
 

. Arman 

 



5. Escultura 

 

Fazer   

   

A humanidade continua 
ávida de imagens 

significativas. E a 
escultura é uma 

Presença, um ser que 

existe a nosso lado no 
mundo. 

. Cortar e retirar 
madeira até ter 
uma escultura 

 
. Fazer esculturas 
abstractas de legos 

 
. Fazer um rosto 
expressivo com 

arame 
 

. Esculpir roupa 
sobre madeira 

 
. Pregos em tela e 

depois uma rede de 
fios negros 

 

 
 

 

  
  
 

Ver  

 
. Pablo Picasso 

 
. Kurt Schwizers 

 
. Francis Picabia - 

transparências 

 
. Manolo Millares 

 

. Arman 

 

 

 

 



6. Objecto 

 

Fazer   

Retira o sentido prático 
ao objecto. E pensa em 

todas as suas 
possibilidades de 

significação. Estarás a 
dar-lhe uma nova 

Existência. 

  

  

. Estudar 3 
hipóteses de 

significado de um 
só objecto 

 
. Integrar uma 

escultura já feita 
numa pequena 
montagem com 

mais 2 objectos e 
dar um título 

 
. Usar uma cadeira 

no espaço como 
escultura 

 
. Montagem 

surrealista de 2 
objectos 

 
. Fazer uma 

máquina que não 
tenha um objectivo 

 
 

 

 

  
  

 

Ver  

 
. Marcel Duchamp 

 
. Joseph Beuys 

 
. Louise Nevelson 

 

. Carl Andre 

 
. Claes Oldenbourg 



7. Instalação 

 

Fazer   

   

. Instalação com 3 
objectos 

 
. Novo título a um 

object trouvé 
 

. Elaborar uma 
narrativa no espaço 

 
. Performance de 

corpo e movimento 
 

. Fotografar o 
objecto no espaço 
numa série de 10 

fotos 

  

Restitui a poesia à 
realidade. Coloca os 

objectos em 
comunicação. 

Des(a)prende-te do 

Acaso. 

 
 

 

 

  
  

 

Ver  

 
. Louise Bourgeois 

 
. Tracey Emin 

 
. Robert Smithson 

 

. Richard Serra 
 

. Anselm Kiefer 



8. Conceptual 

 

Fazer    

   

   

Sonda os enigmáticos 
lugares da Linguística. 
Compreende o indizível 

e diz a Verdade possível. 
Dá-te uma última 

Hipótese de nascer de 

novo. 

. Fotografar-se a si 
mesmo em 5 

imagens criativas 
 

. Espalhar 20 
garrafas num 

espaço pequeno de 
forma geométrica 

 
. Dar 3 títulos 

diferentes a um 
espelho 

 
. Fotografia com um 

corpo e um pano 
branco 

 
. Fotocopiar uma 
mão em 5 ângulos 

 
 

 

 

  
  

 

Ver  

 
. Joseph Kosuth 

 
. Hans Arp 

 
. Donald Judd 

 
. Pedro Cabrita Reis 

 
. Christian Boltanski 



9. Digital 

 

Fazer 
 

 
 
 

 

   

   

De que geração és? Z? 
Y? Já nascente dentro 
de um computador? A 

arte também Mora 

aqui. 

. Fazer um 
gradiente com 

transparência em 2 
imagens 

sobrepostas 
 

. (1) Fazer uma 
montagem digital 

com fundo 
transparente e 

exportar para PNG 
 

. (2) Imprimir em 
papel vegetal e fazer 

um desenho com 
mesa de luz 

 
. Fazer um website 

 
. Usar código PHP 
numa obra de arte 

 
 
 

 

 

  
 

Ver  

 

. Sebastião Salgado - 
Fotografia 

 
. Joel- Peter Witkin 

 

. Gilbert and George 
 

. Cindy Sherman 
 

. Banksy 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. PRÁTICA 

X. Actividades 

 

 

Originais  |  Galeria ou Não  |  Ensino 

Fotografia  |  Moda  |  Ilustração 

Vídeo e áudio  |  Redes sociais  |  Encomendas 

 

Se tens alma de artista - sê Artista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. Actividades 

 

1. Originais e achar preço 

2. Dropshipping 

3. Ensino 

4. Youtube e Podcast 

5. Moda e licenciamento 

6. Ilustração e BD 

7. Galerias e agentes 

8. Redes sociais 

9. Projectos musicais 

10. Fotografia e arte gráfica 

 

 

. Originais e preços / . Galeria ou freelancer / . Redes sociais / 

. Fotografia e arte gráfica / . Moda e licenciamento / . 

Ilustração e BD / . Ensino / . Youtube e Podcast / . Projectos 

musicais 

 

 



1. Vender originais 

   

Pode constituir a grande parte do que ganhas; e pode 

também constituir uma ratoeira: ficas sem a obra original – 

e para sempre. O tipo de preço é mais alto, mas os custos de 

produção são igualmente mais elevados, e o valor emocional 

faz com que seja muito difícil separarmo-nos de algumas das 

nossas peças. É quase impossível para um artista 

iniciante seguir esta Lista de 6 factores, pois 

encarecem o preço final – mas é um valor que é Justo. 
   
  . Encontrar 

um preço 

. Custo dos materiais Factor 1  

  

Trabalho (por hora ou total) 
Factor 2  

  

Transportes e montagens 
Factor 3  

  

Valor criativo 
Factor 4  

 Depende de: 

Tempo até vender 
Factor 5  

 . Mercado 

Comissões de galerias 
Factor 6 . Estilo 

 . Tendências 

   

. Sugestão: 
Não adaptes demasiado os preços. O teu trabalho tem 

muito valor - mas por vezes é preciso passar bastante 

Tempo até que esse valor seja reconhecido. 
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nossas peças. É quase impossível para um artista 

iniciante seguir esta Lista de 6 factores, pois 

encarecem o preço final – mas é um valor que é Justo. 
   
  . Encontrar 

um preço 

. Custo dos materiais Factor 1  

  

Trabalho (por hora ou total) 
Factor 2  

  

Transportes e montagens 
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Valor criativo 
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 Depende de: 

Tempo até vender 
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 . Mercado 

Comissões de galerias 
Factor 6 . Estilo 

 . Tendências 

   

. Sugestão: 
Não adaptes demasiado os preços. O teu trabalho tem 

muito valor - mas por vezes é preciso passar bastante 

Tempo até que esse valor seja reconhecido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CONCLUSÃO  

   
   

 Entrar no reino mágico da Arte só depende de ti, 

da tua vontade de libertar a tua criatividade e 

expressar as tuas emoções mais belas e 

profundas. Esta é uma actividade que Cura 

praticamente tudo e que apenas tem uma 

desvantagem:  

É altamente Viciante… 

 

 

   
 Não deves adiar a Arte por 3 Razões: 

 

 

 . Vais sentir-te especial 

   . Estás sempre a aprender 

      . Criar beleza pura é mágico 

 

   

   
   

 “Quando a inspiração me achar, vai 

encontrar-me a Trabalhar” 
 

Pablo Picasso 
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