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Desenho de Retrato 
Mini-Curso 

  

 

Apresentação 

 

Partimos à descoberta das bases do Desenho de Retrato, num curso que propõe 
desenvolver a capacidade de observar o rosto e a cabeça e entender a sua estrutura 
e proporções, com vista à sua representação através do desenho. 
  
A partir da observação do modelo ao vivo, vamos explorar as técnicas do carvão e 
da grafite em exercícios variados, nos quais aprenderemos a elaborar desde 
esboços e estudos rápidos a desenhos elaborados com linha, mancha, luz e sombra, 
desenvolvendo a destreza técnica e a sensibilidade estética no desenho de retrato. 
 
NOTA: São necessários conhecimentos mínimos de Desenho. 
 
 
Datas 
10, 17, 24 de Fevereiro e 3 de Março 
 

Horário 
6as feiras, 10:30-13:00 
 
Modalidade 
Presencial 
 

Horas de Formação 
10h 
 
Preço 
85€ 
 
Formador 
Diogo Costa 
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Destinatários 
Pessoas com conhecimentos mínimos de Desenho, interessadas em aprender as 
bases do Desenho de Retrato. 
 
Pré-Requisitos 
- Conhecimentos mínimos de Desenho. 
 
Objectivo Geral 
Aprender a desenhar o rosto e a cabeça com linha, mancha, luz e sombra, 
compreendendo a sua estrutura e proporções gerais. 
 
Objectivos Específicos 
- Reconhecer e identificar as proporções gerais do rosto e da cabeça, através do 
desenho; 
- Praticar o desenho de retrato, através de estudos rápidos com linha; 
- Treinar a precisão e sensibilidade da linha no desenho de observação; 
- Praticar o desenho de retrato a carvão, através de estudos elaborados com luz e 
sombra. 
 
Programa 
 

Módulo 1 – Estrutura da Cabeça Humana 
Esboços e estudos rápidos com linha, a carvão e lápis grafite. Proporções gerais do 
rosto e da cabeça humana. 
Horas de Formação: 5h 
 
Módulo 2 – Volume, Luz e Sombra 
A forma do rosto e da cabeça humana: desenhos com luz e sombra, com mancha a 
carvão. 
Horas de Formação: 5h 
 
Materiais 
Carvão, lápis de grafite, papel. 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 

Metodologia 
As sessões decorrem na sala de aula e consistem essencialmente em exercícios 
práticos com demonstrações ao vivo e acompanhamento personalizado e em 
grupo. 
 
Medidas de Higiene e Segurança 
O Nextart cumpre as regras de higiene e segurança estabelecidas pela DGS e 
actualmente em vigor. 
 
Declaração de Frequência 
Este curso faz parte da categoria "Workshops de Introdução" e confere a cada 
participante o direito a uma Declaração de Frequência. 


