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Prof.a Graciela Campos 
•  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 
 



 
Representar ? 
 



Reproduzir a imagem de; retratar;  
Refletir. Significar. 
{dicionário on-line} 

A imagem e a percepção ajudam a 
formar valor. 
Sem a imagem não existe percepção. 
 
Scott davis – Design de identidade da marca 

 
Representar 
 



Design  

“Design Gráfico não é só um belo 
desenho. Design Gráfico é um belo 
desenho, com um sentido e uma tarefa a 
cumprir.”  
 
(Chico Homem de Melo) 



Por que desenhar ?  



Observe e desenhe 



Representação 1 

•  Desenho de observação a mão livre 
•  Traçados 
•  Superfícies 
•  Hachuras 
•  Estruturação das formas 



Pequenas aulas expositivas 

com o objetivo de auxiliar 
entendimento das técnicas, 
das propriedades do 
desenho e do processo 
criativo. 



Aquecimento 

com o objetivo de treinar o traço e 
preparar o indivíduo para a prática do 
desenho.  



Aulas práticas 

Com o objetivo de desenvolver 
determinadas técnicas de 
desenho. 
 
 



Material 



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 



Papel 

•  Papel Canson 200g, A3 

•  Papel Opaline 150g, A3 

•  Sulfite 90g, A3 

•  Caderno de desenho 



representação 1 – avaliação 

•  Sistema de avaliação é composto por trabalhos 
individuais para prática de desenho a mão livre que deve 
ser realizado em sua maioria em sala de aula. 

•  Os trabalhos serão inciados em sala de aula e devem ser 
entregues na próxima semana, sempre com a chance de 
refazer os trabalhos para melhorar a nota.  



representação 1 – avaliação 

As notas serão agrupadas em 2 parciais / entregas. 
 
Parcial 1: conceito / propriedades do desenho. 
Parcial 2: técnicas de representação 
+ diário de desenhos 
 
Ao final de uma etapa o aluno deve entregar todos os 
trabalhos agrupados em uma pasta A3.  



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– representação 1 
Nome do aluno – data 
Nome da atividade  
(ex.: Técnica de perspectiva – desenho  de embalagem) 
 
  



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. 
 
  



 
Trabalho prático – ilustração - grafite 
 

Escolher a imagem que mais corresponde ao seu jeito de ser 
e desenhar a mão livre no papel branco. 
 
Apresentar o desenho no fim da aula revelando porque a 
imagem te representa. 
 
Traçado . Proporção. Semelhança. 
 
 
 




