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“O designer nunca se pareceu com 
o Pensador de Rodin, que se senta 
solitário em meditação, mas ao 
contrário, tem sempre externizado 
seus pensamentos não apenas 
como produto final na forma de  um 
design, mas como parte integral do 
processo em si mesmo na forma de 
desenhos e esboços." 
 
Bruna Lawson, 1980 

Ilustração 



 Desenho de apresentação 



Rendering 

RENDER vem do inglês, que 
significa, em poucas palavras, 
apresentar, tornar, transmitir. 
 
O RENDERING  tem o objetivo de 
representar um desenho em sua 
forma mais aproximada da 
realidade.  
 

http://www.sketch-a-day.com/posts/sketch-a-day-392/  
Disponivel em 20.03.15 



Rendering = perspectiva + luz e sombra 



Rendering = representação da superfície 



Ilustração 2 



Ilustração 2 
Conhecer e aplicar técnicas de 
ilustração para a 
representação de imagens de 
objetos e ambientes a mão 
livre. 
 
Técnicas 
1 Rotulador (marcador) 
2 Técnica mista.  



Prática da Teoria da Cor 



Aulas práticas 

Com o objetivo de desenvolver 
determinadas técnicas de ilustração. 
(rotulador e técnica mista). 



Pequenas aulas expositivas  

Com o objetivo de auxiliar entendimento das 
técnicas, dos objetivos e do contexto da 
ilustração.  
 



Inspiração 

Apresentação de Portfólios -  com o objetivo de 
inspirar e motivar o conhecimento e estudo das 
técnicas. 



Experimentação das técnicas 



Mostra de ilustração - final 



As notas serão agrupadas em 3 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 1 ponto, por semana de atraso. Com mais de quatro 
semanas é considerada metade da nota. 

Avaliação 



Critérios para avaliação de cada trabalho: 
Técnica Rotulador ou Mista (3,0 ) 
Representaçãp de Superfícies (3,0 ) 
Reprodução ou Criação (3,0 ) 
Apresentação (1,0 ) 
 
Composição da nota final: 
Parcial 1 (Técnicas de ilustração – Mista e Rotulador, 
Representação de superfícies ) 
Parcial 2 (Representação de objetos com diferentes 
superfícies e texturas. ) 
Parcial 3 ( Representação de objetos em ambientes ) 

Avaliação 



Ilustração 2 - 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 2 
Nome do aluno – data 
Nome da atividade  
  



Ilustração 2 - 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. 
 
  



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 



Rotuladores 

Rotuladores 
(marcadores) 
cinza frios e 
cinzas quentes. 
CG1, CG3, CG5, 
WG1, WG3 e 
WG5;  



Rotuladores Coloridos . Ponta chanfrada 

https://papeldepapel.wordpress.com/2013/09/19/super-novidade-no-site-da-
papel-de-papel-canetas-copic-markers/ disponivel em 20.03.15 

Ciano 
Magenta 
Amarelo 
Vermelho 
Azul 
Laranja 
Verde 
 
3 tons de 
castanhos 
 
 



Rotuladores Rotuladores . Magi-color profissional 

Rotuladores (marcadores) coloridos. Ponta Chanfrada 



Rotuladores Rotuladores . Letraset . ProMarker 



Rotuladores Rotuladores . Copic 



Rotuladores Rotuladores . Prismacolor 



Rotuladores 

Caneta nanquim descartável 0.2 e 0.5 



Lápis de cor aquarelável 

Caixa com 36 cores 
•  Faber Castell 
•  Staedler 
•  Caran D’Ache 
•  Cretacolor 
•  Prismacollor 



Giz pastel seco  

•  Toison D’or 
Branco / preto /  
cinza / azul / amarelo 



Giz pastel seco  

•  Esfuminho 
•  Algodão 
•  Estilete 



Papel 

Materiais -  papel 
 
Papel Sulfite A4 – para estudos 
 
Papel Opalina A3,  
ou Papel Marker - 180g – 240g  
 
 



Datas 

14/09/15 – Começo com rotuladores cinza 
21/09/15  – Rotuladores coloridos – técnica mista 
 
28/09/ 15 –  Entrega parcial 1 
26/10/ 15 –  Entrega parcial 2 
23/11/15 – Entrega parcial 3 



Próxima aula 

Materiais -  aquarela, pastel, lápis de cor, guache 
para técnica mista. 
 
Trazer impresso em A4 COLORIDO, uma imagem de um 
personagem de desenho animado feito de um material /
textura – madeira, aço, plástico, espuma ou tecido. Para 
reprodução em técnica mista. 
 
Sugestões no blog: http://gracicampos.wordpress.com / prof 
 



Próxima aula 
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Obrigada 




