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Desenho no Jardim Botânico 
  

Apresentação 

 

Neste curso, vamos tirar partido da riqueza visual da Natureza que encontramos 
no Jardim Botânico para praticar o desenho de observação. 
 
A textura das árvores e as características da vegetação serão interpretadas em 
trabalhos atmosféricos a lápis de grafite e a carvão sobre papel. 
 
Vamos realizar estudos rápidos e desenhos elaborados com luz e sombra, através 
de exercícios que desenvolvem, em simultâneo, as capacidades de observar e de 
desenhar. 
 
 
Datas 
23, 25, 30 Ago, 1 Set 
 

Horário 
Ter. e Qui., 10:30-13:00 
 
Modalidade 
Presencial 
 
Local 
Jardim Botânico de Lisboa 
 
Nota: Entradas no Jardim Botânico não incluídas no preço do curso. 
 

Horas de Formação 
10h  
 
Formador 
Diogo Costa 
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Destinatários 
Todas as pessoas interessadas, com ou sem experiência de Desenho. 
 
Objectivo Geral 
Conhecer e explorar as propriedades do desenho a carvão e a lápis de grafite, a 
partir da observação da Natureza. 
 
Objectivos Específicos 
- Coordenar o olhar com o movimento da mão; 
- Adquirir destreza técnica no desenho; 
- Percepcionar e representar o movimento subjacente nas formas, através de 
estudos rápidos com linha; 
- Percepcionar e representar o volume, a luz e a sombra, através do desenho com 
mancha; 
- Aliar a atenção ao acto de desenhar, no sentido de captar a expressividade e a 
precisão do gesto. 
 
Programa 
 

Módulo 1 – A Linha e o Gesto 
Exercícios de percepção pura. Desenho gestual e estudos rápidos com linha a partir 
da observação da natureza. 
 
Módulo 2 – Forma, Luz e Sombra 
Estudos rápidos e estudos elaborados com mancha, luz e sombra a partir da 
observação da natureza. 
 
Materiais 
Lápis de grafite, carvão, papel de desenho. 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 

Metodologia 
As sessões decorrem ao ar livre e consistem essencialmente em exercícios práticos 
com demonstrações ao vivo e acompanhamento personalizado, adequado à 
experiência de cada participante. 
 
Declaração de Frequência 
Este curso faz parte da categoria "Workshops de Introdução" e confere a cada 
participante o direito a uma Declaração de Frequência. 


