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Escultura em Barro:  

Figura Humana – Retrato   
  

Apresentação 

 

Neste curso, dedicamo-nos à modelação do barro e aprendemos a representar a 
cabeça humana em escultura.  
 
A partir da observação do modelo ao vivo, vamos explorar a plasticidade do barro 
e aprender a começar e a desenvolver a escultura da cabeça, desde as suas 
proporções gerais até ao seu refinamento.   
 
Através da prática e por meio do acompanhamento personalizado e em grupo 
durante as sessões, desenvolvem-se as capacidades técnicas e expressivas de cada 
participante, ao mesmo tempo que praticamos a observação e nos familiarizamos 
com o material do barro. 
 
 
Datas 
1, 3, 8, 10 Ago 
 

Horário 
Seg. e Qua., 10:00-13:00 
 
Modalidade 
Presencial 
 

Horas de Formação 
12h  
 
Formador 
Diogo Costa 
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Destinatários 
Pessoas interessadas em desenvolver competências em Escultura em Barro, com 
ou sem conhecimentos prévios de modelagem em barro. 
 
Objectivo Geral 
Representar a cabeça humana em escultura e aplicar técnicas de modelagem do 
barro. 
 
Objectivos Específicos 
- Manusear o barro, reconhecendo as suas características; 
- Treinar e desenvolver a observação e a capacidade técnica na modelagem do 
barro; 
- Representar a cabeça em escultura, aplicando as suas medidas e proporções; 
- Aliar a atenção ao acto de modelar o barro, com o intuito de treinar a percepção e 
no sentido de representar o observado; 
- Observar a História da Arte, com o intuito de investigar estratégias utilizadas por 
diferentes autores e enriquecer a cultura visual em torno da escultura de figura 
humana; 
- Observar e comentar os trabalhos, promovendo o diálogo e a reflexão em grupo. 
 
Programa 
 
Módulo 1 – A Cabeça: Volume e Proporções 
Volume, estrutura e proporções gerais da cabeça humana. Modelagem em barro. 
 
Módulo 2 – A Cabeça: Desenvolvimento 
As proporções e feições do rosto. Modelagem em barro: do desenvolvimento ao 
refinamento da escultura. 
 
Materiais 
O barro (pasta refractária) é adquirido junto do formador pelo valor de 8€.  
As ferramentas de modelagem de barro podem ser disponibilizadas pelo Nextart.. 
 
Metodologia 
Sessões práticas, acompanhadas com demonstrações ao vivo, a partir da 
observação do modelo ao vivo. Inclui também introduções teóricas e o 
visionamento de imagens. Ao longo das sessões, os participantes recebem 
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. 


