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LOCAL 

Faculdade São Basílio Magno (FASBAM) – Rua Carmelo 

Rangel, 1200. CEP: 80.440-050 Curitiba-PR 

CRONOGRAMA 

1º Encontro: 18 de março 

2º Encontro: 01 de abril 

3º Encontro: 22 de abril  

4º Encontro: 29 de abril  

5º Encontro: 06 de maio 

6º Encontro: 20 de maio 

7º Encontro: 03 de junho 

8º Encontro: 17 de junho 

9º Encontro: 01 de julho 

10º Encontro: 15 de julho 

HORÁRIO 

09 às 11 horas    

PROFESSORA 

Me. Ir. Verônica Nogas 

Bacharel pela National Academy of Arts, Lviv — Ucrânia 

Mestre pela National Academy of Arts, Lviv – Ucrânia 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 

De 24/02 a 15/03 de 2017 

secretaria@fasbam.edu.br 

Tel.: (41) 3243-9800 

  

CURSO DE EXTENSÃO 

NA FASBAM 

ICONOGRAFIA 

 

TÉCNICA  

PINTURA  

ESCRITA  

ARTE E TEOLOGIA 

De 18 de março a 15 de julho de 2017 

Curitiba/PR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte religiosa e arte sacra. Técnica na realização do 

ícone. Traços iconográficos. Confecção dos levkas.  

Desenhos. Cores.  Simbologia. Douração. Pintura em 

têmpera. Elementos da teologia da imagem e da geo-

metria aplicada. Cânone iconográfico. Simbologia na 

figura humana. Significado e simbolismo das cores. 

Símbolos na iconografia. 

 

INTRODUÇÃO 

A palavra iconografia significa “escrita de imagem”: do 

grego “eikon”, imagem, e “grafia”, escrita. A arte icono-

gráfica é arte sacra que contém elementos litúrgicos que 

representam verdades de fé. Ela é também uma arte que 

conduz a pessoa humana a participar do divino e de suas 

manifestações. Por isso, ela ultrapassa as fronteiras da-

quilo que é simplesmente sensível. Nesse sentido, um 

quadro religioso pode suscitar vários sentimentos em 

quem o observa acarretando assim um comportamento 

diferente. Ele é ao mesmo tempo arte sacra e religiosa. O 

ícone, além do mais, pode conter uma espiritualidade 

especial, uma mística e uma teologia próprias da tradi-

ção que ele expressa. Esta tradição, como se sabe, é típi-

ca da Igreja Oriental, que tanto primou pela catequese 

através da arte e da teologia nas suas expressões místi-

cas. 

 

EMENTA 

  

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

O curso de iconografia se justifica por duas razões: a 

demanda por ícones e a carência de iconógrafos. 

Apesar de existir um grande contingente de grupos 

religiosos, católicos e ortodoxos, herdeiros de diver-

sas tradições do cristianismo oriental, o Brasil é um 

país que ainda mostra certa carência de iconógrafos. 

Porém, observa-se uma crescente procura pela arte 

sacra iconográfica. Este curso, portanto, quer ser uma 

contribuição para aquelas pessoas que querem apren-

der e/ou aperfeiçoar-se na arte iconográfica. 

 

OBJETIVO GERAL 

Oferecer uma formação básica para a escrita e a pin-

tura de ícones; oferecer técnicas específicas da arte 

sacra bizantina. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer a arte sacra bizantina. 

Conhecer a técnica e a utilização de materiais para a 

escrita de ícones. 

Capacitar os interessados a escreverem ícones. 

Capacitar os interessados a executarem a própria arte 

iconográfica. 

Divulgar a arte sacra iconográfica. 

Formar um grupo de iconógrafos. 

 

PÚBLICO ALVO 

Os interessados devem ter concluído o Ensino Médio, 

ter conhecimento básico de arte e se proporem a 

aprender as técnicas de iconografia sacra bizantina. 

CARGA HORÁRIA 

20 horas 

 

NÚMERO DE VAGAS 

15  

 
VALOR  

R$ 630,00 (2 vezes de R$ 315,00) 

R$ 500,00 à vista 

Este valor não inclui o material a ser utilizado no cur-

so, que deve ser providenciado pelos próprios interes-

sados. Serão dadas instruções específicas sobre o ma-

terial no primeiro encontro do curso. 

 
 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

Início: 18/03/2017 

Término: 15/07/2017 


