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Objetivos

Pretende-se que os alunos reconheçam a importância da ilustração e da animação, tendo presente a sua história e
o seu posicionamento face às práticas contemporâneas de criação de imagens.
Pretende-se, de igual modo, que os alunos adquiram conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento de um
discurso crítico e autocrítico, tanto na criação, como na análise de artefactos, enquanto ilustradores e animadores.
Resultados da Aprendizagem
Unidade curricular de carácter teórico-prático através da qual se propõe dotar os alunos de conhecimentos
históricos, culturais, estéticos e técnicos implicados nestas duas áreas, destacando-se os autores e as obras
relevantes em cada momento significativo dos seus percursos históricos e conceptuais.
A abordagem de metodologias inerentes às disciplinas implicadas – ilustração e animação – complementará as
perspectivas histórica e estética que constituem a linha de reflexão principal da unidade curricular.
Conteúdos Programáticos
1. As imagens de carácter ilustrativo e as imagens animadas: alguns conceitos introdutórios.
Ilustração e Animação: abordagem de conceitos inerentes à concepção e recepção de imagens estáticas e
animadas. Imagem e linguagem verbal. A imagem em movimento. Técnica e expressão em ilustração e em
animação. Retórica da imagem. Narrativa visual em media estáticos e dinâmicos.
2. Animação
O pré-cinema e os brinquedos ópticos.
Os primeiros anos de animação e a invenção de técnicas.
A animação experimental.
Os estúdios de animação e a 2ª guerra mundial.
UPA. NFB.
Animação do leste europeu: metáfora e política.

Animação asiática.
Animação na era digital.
3. Ilustração
Da Pré-história a Gutenberg.
A impressão e a reprodução das imagens: século XV /XVII
Revolução Industrial e a disseminação da ilustração. A comunicação de massas.
Os primeiros 40 anos do século XX.
2ª Guerra mundial até aos anos 60.
Anos 70 até à primeira década do século 21.
Especificidades regionais das duas áreas: a animação e a ilustração em Portugal.
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Aulas de abordagem teórico-práticas que exigem trabalho laboratorial e de avaliação contínua.

Métodos de Avaliação
O sistema de avaliação contínua inerente à unidade curricular assenta na classificação dos projetos teórico práticos
propostos, bem como na assiduidade, na participação e nas respostas às solicitações do professor.
Desenvolvimento e classificações finais dos projetos de investigação / 70%
Apresentação do projeto de investigação 20%
Participação, discussão, (trabalhos teóricos e aula) e assiduidade / 10%
A avaliação de recurso será sempre definida pelo docente da unidade curricular, a partir do trabalho desenvolvido,
em termos de quantidade e indicação dos trabalhos a entregar nesta época.

