
 
 

Copyright © 2023 Nextart - Centro de Formação Artística. Todos os direitos reservados. 

 

 

 
 

Desenho para Banda Desenhada 
Workshop 

 

 

Apresentação 

 

Neste workshop, os participantes serão desafiados a conhecer e experimentar 
diferentes técnicas de desenho e como aplicá-las num projecto de Banda 
Desenhada.  
 
Através da aprendizagem da linguagem da Banda Desenhada, os participantes 
tomarão conhecimento dos elementos que a constituem, assim como de que forma 
cada material e técnica de desenho poderão ser mais indicados, consoante 
diferentes contextos e finalidades. 
 

Data 
Sábado, 11 de Março 
 

Horário 
14:00-19:00 
 
Modalidade 
Presencial 
 

Horas de Formação 
5h 
 
Preço 
65€ 
 
Formadora 
Joana Mosi 
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Destinatários 
Pessoas interessadas por Banda Desenhada, Desenho e Storytelling.  
 
Objectivo Geral 
Conhecer, experimentar e aplicar diferentes técnicas de Desenho no contexto de 
criação dum projecto de banda desenhada. 
 
Objectivos Específicos 
- Reconhecer a estrutura, linguagem e meios de composição próprios da Banda 
Desenhada; 
- Identificar os elementos que compõem uma Banda Desenhada - imagem, 
palavras, tempo e espaço - e como manipulá-los; 
- Distinguir diferentes técnicas de Desenho, assim como os materiais em questão; 
- Aplicar diferentes materiais conforme as necessidades de um projecto; 
- Gerir o processo criativo, de uma forma construtiva e positiva; 
- Realizar uma análise crítica do próprio trabalho; 
- Utilizar referências de forma construtiva no contexto de desenvolvimento de um 
projecto; 
- Diferenciar diferentes materiais de Desenho, de forma a tirar melhor partido das 
suas características e potencialidades. 
 
Programa 
 
Módulo 1 – Introdução à Linguagem da Banda Desenhada 
Ideias, conceitos e terminologias da linguagem da Banda Desenhada. Introdução a 
diferentes materiais de desenho e à sua aplicação no contexto da Banda 
Desenhada. Exercício rápido de diagnóstico. 
 
Módulo 2 – Exercício Central 
Método de trabalho e processo criativo: desenvolver uma prancha 
autonomamente. 
 
Materiais 
Materiais de desenho variado, papel, régua e/ou esquadro.  
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 
Metodologia 
A formação será essencialmente prática, embora contenha uma breve componente 
teórica. Ao longo da sessão, com acompanhamento da formadora, cada 
participante irá desenvolver o seu próprio projecto de banda desenhada, tendo 
oportunidade de passar por todas as fases do processo criativo, desde a ideia 
inicial à arte final. No final da formação, espera-se que cada participante tenha 
concluído uma prancha (página) de banda desenhada da sua autoria. Contudo, o 
foco desta formação, mais do que a conclusão do projecto, está no 
desenvolvimento de um processo criativo sustentável que se adapte às 
necessidades e estilo de cada participante, contribuindo para a estimulação do 
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interesse pela banda desenhada enquanto meio e, sobretudo, pelo desenho 
enquanto linguagem. 
 
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. 


