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Atelier de Aguarela e Técnicas 
Mistas V – Abordagens Experimentais 
  

Apresentação 

 

Baseado na análise do trabalho de artistas contemporâneos e suas estratégias 
pictóricas, esse curso pretende ser um laboratório de experiências de técnicas mistas. 

Durante o curso, os alunos terão a oportunidade de aprimorar o uso de técnicas 
aprendidas nos anos anteriores e de explorar novas técnicas e abordagens, de um 
modo mais experimental.  

Partindo da consciência do acto de pintar e desenhar como extensão do corpo, o curso 
procura explorar a materialidade das diferentes técnicas, o uso de suportes 
alternativos e os aspectos metafóricos do uso dos diferentes materiais.  

Cada proposta a ser trabalhada será aplicada ao tema escolhido por cada participante 
no início do curso. O projeto desenvolvido ao longo do curso será resultado do próprio 
processo de experimentação.  

Também estão previstas conversas com artistas cujo trabalho explora novas 
abordagens do uso de materiais tradicionais. 
 
Horário 
2as feiras, 14:45-17:45 
 
Datas 
Curso Anual (32 sessões): 10 Out - 5 Jun 
Opção 1º Semestre (16 sessões): 10 Out - 6 Fev * 
 

- Não há aulas nos dias 26 Dez, 2 Jan e 1 Mai. 
 
* Mediante vagas disponíveis. Neste curso, é dada prioridade às inscrições na opção anual, de modo a 
garantir o cumprimento dos objectivos do curso. 
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Modalidade 
Presencial 
 
Formadora 
Letícia Barreto 
 
Preço 
Opção Anual: 729€ (ou 9 x 81€) + 85€ inscrição + 6€ seguro escolar 
Opção Semestral: 396€ (ou 4 x 99€) + 60€ inscrição + 4€ seguro escolar * 
 
* Mediante vagas disponíveis. Neste curso, é dada prioridade às inscrições na opção anual, de modo a 
garantir o cumprimento dos objectivos do curso. 

 
Destinatários 
Pessoas com experiência em Aguarela e Técnicas Mistas que desejem aprofundar os 
seus conhecimentos técnicos e desenvolver projectos de carácter pessoal. 
 
Pré-Requisitos 
- Frequência do Atelier de Técnicas Mistas IV (2021-22)  
ou  
- Experiência de pelo menos 3 anos de Pintura em Aguarela e Técnicas Mistas (ou 
equivalente) e experiência em projetos pessoais.  
No caso de não ter frequentado o curso de Atelier de Técnicas Mistas IV, será 
necessário a apresentação de portfólio com os projetos desenvolvidos nos últimos 
anos. A candidatura está sujeita à aprovação da formadora. 
 
NOTA: Será necessário algum grau de comprometimento para realizar alguns trabalhos 
fora do horário das aulas. 
 
Objectivo Geral 
Praticar a integração da Aguarela e das Técnicas Mistas num projecto pessoal, 
explorando abordagens mais experimentais e tendo consciência do contexto artístico e 
contemporâneo; desenvolver autonomia no processo criativo. 
 
Objectivos Específicos 
- Compreender o Desenho e a Pintura como extensão do corpo e praticar o uso do 
gesto, do movimento e do ritmo ao longo das experiências; 
- Explorar suportes convencionais e não convencionais em diferentes escalas; 
- Utilizar diferentes técnicas, explorando a materialidade e o potencial metafórico dos 
materiais; 
- Identificar diferentes modos para preparar suportes, de acordo com a técnica e a 
abordagem estética escolhida; 
- Explorar a integração de diferentes materiais com a técnica da Aguarela, tendo como 
base o contexto do uso dessas técnicas na arte contemporânea; 
- Praticar a técnica do acrílico integrada à Aguarela e outros materiais riscadores; 
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- Utilizar a técnica do transfer em diferentes suportes, de acordo com o material 
escolhido; 
- Praticar a técnica da monotipia em aguarela e acrílico e a sua integração com as 
técnicas mistas; 
- Concretizar um projecto pessoal a ser desenvolvido ao longo do curso; 
- Identificar o trabalho de artistas contemporâneos que utilizam as técnicas a serem 
estudadas ao longo do curso; 
- Analisar o trabalho produzido, a nível formal e temático, possibilitando a 
interpretação e análise dos processos criativos decorridos; 
- Criticar o trabalho desenvolvido em grupo, gerando a discussão e a capacidade de 
auto-reflexão. 
 
Programa 
 
Módulo 1 – Desenho e Pintura como Extensão do Corpo 
O gesto, o movimento, a velocidade, o ritmo e a intensidade na exploração das 
pinceladas e dos traços. Criar extensões para o corpo. Estratégias para mudar a 
percepção no ato de pintar/desenhar. O gesto e a escala do suporte.  
Horas de formação: 12h (4 sessões) * 
 
Módulo 2 – Explorar a Materialidade 
De que modos podemos explorar as técnicas já conhecidas para além das abordagens 
mais convencionais? Neste módulo, as técnicas da Aguarela, do acrílico e da tinta da 
china serão exploradas de formas mais experimentais. Serão exploradas várias formas 
de preparação de suportes e do uso de transfer como ferramenta de apropriação de 
imagens.  
Horas de formação: 36h (12 sessões) *  
 
Módulo 3 – Explorando outras Linguagens 
De que maneira podemos integrar outras linguagens aos materiais que já 
conhecemos? Serão exploradas as técnicas básicas da monotipia e da impressão 
botânica e a sua integração com outros materiais. Exploraremos também outras 
formas de usar a colagem em abordagens bidimensionais e tridimensionais. 
Horas de formação: 48h (16 sessões) *  
 
* Valor estimado, sujeito a eventuais alterações, consoante as necessidades da turma. 
 

NOTA: Será necessário algum grau de comprometimento para realizar alguns trabalhos 
fora do horário das aulas. 
 

Materiais 
Materiais de Pintura, de acordo com os projectos de cada participante. 
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Metodologia 
Sessões maioritariamente práticas, acompanhadas por demonstrações. Em algumas 
sessões, serão realizadas apresentações teóricas, para melhor contextualização e 
compreensão dos temas abordados. 
 
Medidas de Higiene e Segurança em Aula 
O Nextart cumpre as regras de higiene e segurança estabelecidas pela DGS e 
actualmente em vigor. 
 
Avaliação 
Dado que os conteúdos da acção de formação são essencialmente práticos, a 
metodologia de avaliação é composta por:  
- avaliação formativa, com a análise das respostas às questões colocadas, motivação e 
empenho, bem como a análise dos resultados obtidos nos exercícios práticos e do 
progresso individual dos formandos; 
- avaliação sumativa, com uma avaliação global do trabalho final e das actividades 
realizadas ao longo do curso. 
 
Critérios de Avaliação / Percentagem da Nota Final 
- Cumprimento dos exercícios técnicos propostos, tendo em conta os objectivos 
traçados: 40% 
- Qualidade dos trabalhos realizados: 20% 
- Capacidade de reflexão crítica, em contexto de diálogo, acerca dos trabalhos 
desenvolvidos, a nível formal e/ou temático: 10% 
- Motivação e empenho na aquisição de novos conhecimentos e na aplicação aos seus 
trabalhos: 20% 
- Assiduidade e pontualidade: 10% 
 
As classificações finais, quantitativas e qualitativas, serão atribuídas de acordo com a 
seguinte escala: 
1 – Muito Insuficiente; 2 – Insuficiente; 3 – Suficiente; 4 – Bom; 5 – Muito Bom. 
 
Sobre a Formadora 
Letícia Barreto nasceu em 1974, em Sorocaba, estado de São Paulo, no Brasil. Artista 
plástica e arte-educadora. É mestre em Artes Visuais e Intermédia pela Universidade 
de Évora. Como bolsista da Fundação Rotary Internacional, estudou Artes Plásticas no 
Instituto Lorenzo de Medici, em Florença, Itália. Ainda na Itália, participou de 
residências artísticas e fez cursos de formação e especialização para professores em 
artes plásticas. Participou em exposições no Brasil, Itália, Estados Unidos, Equador, 
Portugal e Alemanha. Entre estas, destacam-se: Zero Edge. Latin America Coronavirus 
Hierarchies (online). Alptraum, Torrance Art Museum, EUA; Love and Ethnology - The 
Colonial Dialectic of Sensitivity (after Hubert Fichte), HKW, Berlim; Implosão: 
trans(relacion)ando Hubert Fichte, Centro de Arte Hélio Oiticica, Rio de Janeiro e 
Museu de Arte Moderna da Bahia, Salvador; Nós os Outros, SESC Sorocaba/São Paulo; 
Poipoidrome - Frestas Trienal de Arte, SESC, Sorocaba/São Paulo; Woundscapes, 
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suffering, creativity and bare life, Pavilhão Preto - Museu da Cidade, Lisboa, e Centro 
Universitário Maria Antônia, São Paulo. Desenvolve trabalhos multidisciplinares com 
outros artistas e pesquisadores. Compõe o duo artístico Pocket Entropy com o seu 
parceiro, o artista Joaquim Marques. 
 
Conheça o trabalho de Letícia Barreto em 
https://analebarreto.wixsite.com/leticiabarreto. 
 

https://analebarreto.wixsite.com/leticiabarreto

