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•  Desenho Industrial – Comunicação Visual. -  UFPR 

•  Pós-Graduação em Gestão da Comunicação Online, 
Marketing Digital e Publicidade na Internet – UTP  

•  Designer gráfica e ilustradora 

•  Ateliê de Ilustração Persistente 



Prof.a Graciela Campos 

Link aulas / plano de aula /notas: 
http://gracicampos.wordpress.com / prof 
 
E-mail: 
profgracicampos@gmail.com 
 
https://www.behance.net/gracicampos 
 



Ilustração 

Fonte: leitequenteilustra.blogspot.com.br/ 



Ilustração 



Ilustração 

http://www.sallypond.co.uk/apple/ 



Ilustração 



Ilustração 
http://www.downloadswallpapers.com/ 



Ilustração 

Ilustração do livro infantil “Maçãs 
Argentinas de paulo-venturelli” 
Ilustração de Odilon Moraes 



Ilustração 



Ilustração 



Ilustração 

Alberto Montt -  http://www.dosisdiarias.com/2013/01/66.html  
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Ilustração = Planejamento 

Fonte: cardesignblog.wordpress.com 



Ilustração = Planejamento 

Fonte: cardesignblog.wordpress.com 



Ilustração 1 

Ementa: 
 
Técnicas de Ilustração.  
Representação cromática de imagens em 
guache, aquarela, lápis de cor e giz pastel seco.  
Representações da natureza e com síntese de 
imagens em temas pré-estabelecidos. 



Dinâmica 
Aulas práticas, com o objetivo de desenvolver 
determinadas técnicas de ilustração (gouache, 
aquarela, lápis de cor e giz pastel seco). 
 



Dinâmica 
Aulas práticas, com o objetivo de desenvolver 
determinadas técnicas de ilustração (gouache, 
aquarela, lápis de cor e giz pastel seco). 
 
Pequenas aulas expositivas, com o objetivo de 
auxiliar entendimento das técnicas, dos 
objetivos e do contexto da ilustração.  
 
 



Conteúdo 

•  Técnica de ilustração com Lápis de Cor 

•  Técnica de ilustração com Aquarela 

•  Técnica de ilustração com Gouache  

•  Técnica de ilustração com Giz Pastel Seco 



Temas 

Cada técnica trabalhará com diferentes temas 
para ilustração.  
 
Os temas exigirão modelos impressos que 
deverão ser trazidos a cada aula no tamanho 
A4 no mínimo. 



Sites 

Sites para pesquisa de modelos: 
 
http://sib.org.br/associados 
 
jpn-illust.com/english/index.html 
 
http://www.ideafixa.com/vocenaodesenhanada/ 
 
http://abcdesign.com.br/categoria/por-area/
ilustracao/ 



Material 



Lápis de desenho 

•  lápis 2B, HB e B,  
•  Staedler,  
•  Toison d’or  
•  Regente Faber Castell 



Lápis de desenho 

•  lápis 2B, HB e B,  
•  Staedler,  
•  Toison d’or  
•  Regente Faber Castell 



Borracha 

borracha macia,  
branca comum ou plástica  
•  Staedler  
•  Faber Castell 



Lápis de cor 
Fonte: http://instagram.com/p/lGOe3Bxv4J/ 



Lápis de cor aquarelável 



Lápis de cor aquarelável 

Caixa com 24 cores 
•  Faber Castell 
•  Staedler 
•  Caran D’Ache 
•  Cretacolor 
•  Prismacollor 
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Lápis de cor 

Caixa com 24 cores 
•  Faber Castell 
•  Staedler 
•  Caran D’Ache 
•  Cretacolor 
•  Prismacollor 



Gouache 

Fonte: 
www.alessandropaiva.com/ 



Gouache 

•  Talens 
•  Vision  
•  Daler Rowney 



Gouache 

•  Talens 
•  Vision  
•  Daler Rowney 



Aquarela 

Mariana Valente 
http://www.malipi.com/portfolio/ 



Aquarela 

•  Pentel 
•  Winsor & Newton (Cotman e Artists’) 



Aquarela 

•  Pentel 
•  Winsor & Newton (Cotman e Artists’) 



Aquarela  

•  Pentel 
•  Winsor & Newton (Cotman e Artists’) 



Aquarela  

•  Paleta plástica com tampa 



Aquarela  

•  papel toalha,  
•  palheta plástica para café,  
•  recipiente para água 



Pincéis  

•  Tigre - Marta Kolinsky redondo 309 
•  Winson & Newton 



Pincéis  

•  Tigre - Marta Kolinsky redondo 309 
•  Winson & Newton 



Pincéis Sintéticos  

•  Condor 225 Toray Brasil  
(4, 6, 8, 12, 14, 16) 



Pincéis Sintéticos  

•  Condor 305 Toray Brasil  
(4, 6, 8, 12, 14, 16) 



Giz pastel seco  

•  Pentel  
•  Toison D’or 



Giz pastel seco  

•  Verniz fixador Acrilex, 
•  Esfuminho, 
•  Pincel em forma de leque 
•  Algodão 



Papel 

•  Papel canson 200g, A3 

Papel para gouache  
e aquarela: 
•  Montval 
•  Fabriano 
•  Canson Aquarela 

Papel para Pastel Seco: 
•  Mi Teintes, Canson colorido ou branco 



Papel 



Ilustração 1 – entregas de trabalhos 

As notas serão agrupadas em 2 parciais / entregas. 
 
Os trabalhos deverão ser executados, em sua maioria, em 
sala de aula, vistado pela professora. Trabalhos vistados com 
atraso terão desconto de 1 ponto por semana. 
 
Ao final de uma etapa o aluno deve entregar todos os 
trabalhos agrupados em um envelope A3. Todos os desenhos 
devem ser entregues em A3 com capa de sulfurize. 
 
A entrega parcial com atraso de uma semana terá desconto 
de 2 pontos, com duas semanas 3 pontos. Com mais de uma 
semana é considerada metade da nota. 



Ilustração 1 - avaliação  

A apresentação e a limpeza dos trabalhos serão levadas em 
conta na constituição das notas. 
 
Todos os trabalhos deverão trazer no verso, no canto inferior 
direito, as seguintes informações:  
 
UTFPr – Design– Ilustração 1 
Nome do aluno – data 
Nome da atividade  
(ex.: Técnicas de ilustração - lápis de cor - criação) 
 
  



Ilustração 1 - avaliação  

A conservação do patrimônio do laboratório/sala 
de aula, bem como sua limpeza, são 
responsabilidade dos alunos durante o período de 
aula. Poderá ocorrer decréscimo de até 2 pontos 
na nota para todos os alunos, caso isso não seja 
observado. 
 
  



Repentina - ilustração - técnica livre 
Pensando nos conceitos de ilustração discutidos em sala, 
produza uma ilustração que represente quem você é, 
através de um desenho para EX-libres 
 
Papel branco, A4, uma ilustração do seu Ex-libres. Trabalhar 
com planejamento/estudos 
 
Desenvolver em sala de aula. Tempo de execução: Duas 
aulas. Apresentar no final da aula. 
 
 
  







Para a próxima aula 

Material para ilustração com lápis de cor. 
 
Modelo para reprodução, impresso em A4. 



Referências: 
Referências Básicas: 
ACUARELA. Barcelona: Parramón, 2000. 
CERVER, Francisco Asensio. Pintura a pastel: para principiantes. Portugal: Könemann, 
2000. 
GAIR, Angela. Manual completo del artista. Barcelona: Leopold Blume, 2000. 
CERVER, Francisco Asensio r, Aguarela para principiantes, Ed. Konemann, 2003 
Fundamentos do Desenho Artístico, Ed. Martins Fontes, 2007 
Guia Completo de Materiais e Técnicas. Ed. Martins Fontes, 2008 
 
 
 



Sites: 
http://abcdesign.com.br/por-area/ilustracao/http://
www.carandache.ch/ 
http://www.staedtler.com.br/ 
http://www.prismacolor.com/ 
http://www.esad.pt/ 
http://leitequenteilustra.blogspot.com.br/ 
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2014/02/1405710-leia-
entrevista-com-paulo-venturelli-autor-de-macas-argentinas.shtml 
http://www.marijagrahovac.com/?p=60 
http://www.artifexlibris.com/bni_2009_01_01_ex_libris_ricevuti.htm  
 



Obrigada 


