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Ilustração - Iniciação 
 

Apresentação 

 

A Ilustração é uma forma de expressão que busca a criação de imagens com base 
em referentes, literários ou outros, e que se destina a ser publicada. 
 
A interpretação do referente é combinada com a execução gráfica, numa linguagem 
que vive muito da relação entre mancha e linha, cor e textura, desenho e grafismo. 
 
Neste curso, entraremos na linguagem da Ilustração, aprenderemos como 
interpretar referentes literários usados tradicionalmente, assim como ferramentas 
de desenho e composição de natureza gráfica, usando lápis e pincel, tinta da China 
e aguadas. 
 

Datas 
19, 21, 26, 28 Jul 
 

Horário 
Ter. e Qui., 19:15-22:00 
 
Modalidade 
Presencial 
 

Horas de Formação 
11h presenciais  
1h assíncrona 
Total: 12h (ver Metodologia, p. 2) 
 
Formador 
Hugo Henriques 
 

Destinatários 
Pessoas interessadas em Ilustração, com ou sem experiência prévia. 
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Objectivo Geral 
Desenvolver competências no domínio da criação de imagens de natureza 
ilustrativa. 
 
Objectivos Específicos 
- Desenvolver a capacidade de leitura e interpretação dos referentes que servem 
como  
ponto de partida do trabalho do ilustrador ou ilustradora; 
- Reforçar competências no âmbito do desenho e da composição gráfica; 
- Adequar as técnicas de execução à natureza da ilustração a criar. 
 
Programa 
 
Módulo 1 - Interpretação Gráfica de Referentes / Linha e Mancha 
A cultura visual da Ilustração. Consulta de exemplos em variados domínios da  
Ilustração. Exercícios práticos de Ilustração, recorrendo a referentes. 
Manuseamento dos meios e suportes de desenho propostos. Exploração da linha e 
da mancha. 
 
Módulo 2 - Projecto de Ilustração e Artes Finais 
Exercício final de duas ilustrações, com base em referentes escolhidos pelos  
participantes, usando linha e mancha. Referência a questões relacionadas com a  
preparação de imagens para digitalização. 
 
Materiais 
Lápis, lápis de cor, marcadores, ecolines, tinta-da-china, pincéis, papel. 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 
 
Metodologia 
- Sessões presenciais, em sala. 
- Sessões de carácter essencialmente prático e experimental, com grande 
interacção entre formandos e formador (recurso ao diálogo aberto). O curso segue 
a lógica do "aprender fazendo", pelo que cada participante tem o desafio constante 
de experienciar diferentes materiais e suportes. 
- Para além das horas semanais presenciais, os formandos deverão contar com 30  
minutos por semana de trabalho autónomo, em formato assíncrono, para  
visionamento e análise das apresentações de imagens comentadas enviadas por e-
mail pelo formador. 
 
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. 
 


