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Perspectiva 

 
•  Responsável pela sensação de volume. 
•  Cria a ilusão de tridimensionalidade do espaço e das 

formas quando estas são representadas sobre uma 
superfície plana como a do papel de desenho. 

 



Perspectiva 

Representa graficamente as três dimensões de 
um objeto [ comprimento, largura e altura ] 
em um único plano, de maneira a transmitir a 
ideia de profundidade e relevo.  
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Relativity 1953 Lithograph - Escher 



Mão livre 

•  O desenho final 
pode ser gerado a 
partir de um 
esboço a mão livre. 



Perceber a perspectiva 

A percepção com 
os dois olhos  
é como 
entendemos a 
realidade. 



Perceber a perspectiva 

No desenho da 
perspectiva linear 
são as linhas 
Inclinadas que 
criam a sensação 
do tridimensional. 



A perspectiva livre. 



Calculando com o lápis 

Este método deve ser feito diante do modelo, 
segurando a vareta ou o lápis em posição vertical. 
Com o braço estendido na altura de um dos olhos 
e com apenas este olho aberto, deslocamos o 
polegar para baixo até que este ponto do lápis 
coincida com a medida real e calculamos a 
relação entre um espaço e outro. 
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Perspectiva Linear 

•  Perspectiva Cônica 

•  Perspectiva Cavaleira 

•  Perspectiva Isométrica 
 
 
 
 



Perspectiva Isométrica 

Iso = igual; métrica = medida 
 
A representação tridimensional em que o objeto se situa  
num sistema de 3 eixos coordenados  



Perspectiva Isométrica 



Perspectiva Cavaleira 

Na perspectiva cavaleira a face da frente conserva a sua  
forma, a face de fuga (eixo x) é a única a ser modificada.   



 
 
Perspectiva Cônica 
  
  

 
•  A mais utilizada nas 

apresentações de produtos 
e ilustrações realistas 

•  A perspectivas cônica é a 
que mais se assemelha a 
interpretação feita pelos 
nossos olhos 



 
 
Elementos da  Perspectiva 
 
  

 

•  Linha do horizonte 
•  Ponto de fuga 
•  Ponto de vista 



 
 
 
Perspectiva Cônica 
 
  
 

 
 

•  Linha do horizonte. (linha dos olhos) 
•  Pontos de fuga 
•  Ponto de vista 



Perspectiva Cônica  
com um ponto de fuga. 
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Perspectiva Cônica   
com um ponto de fuga. 



Perspectiva com dois pontos de fuga. 



Perspectiva com dois pontos de fuga. 



Perspectiva Cônica  
com dois pontos de 
fuga. 
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Perspectiva Cônica  
com dois pontos de fuga. 



Trabalho prático 
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Proporção 



Proporção 

Relação das diferentes 
partes de um todo, 
comparadas entre si ou 
cada uma com o todo. 
 
( dicionário on-line de português) 
 



Proporção e escala 

A escala define a grandeza dos 
elementos visuais. 
A proporção é o processo 
comparativo dos valores das 
grandezas entre esses elementos.  



O problema: 

Manter as relações de tamanho e de distâncias 
entre os diferentes elementos que fazem parte 
do conjunto a ser representado, quando 
transportado para o desenho no papel. 



O problema: 



Como calcular as proporções 

Comparar os pontos e 
linhas de referência 
 
A estrutura básica do 
desenho será obtida 
pela comparação e 
medição da altura e 
largura de suas linhas. 



Como calcular as proporções 

Encontrar pontos 
de referência que 
vão ajudar a ter 
uma visão da 
estrutura da 
composição. 

Determinar pontos 
e linhas de 
referência 



Como calcular as proporções 

Busca de proporções iguais 
 
Uma boa maneira de começar a entender a 
proporção do modelo é buscar suas partes que 
possuem a mesma medida e considerá-la sua 
medida padrão. Depois compará-la com outras 
partes com ½ ,1/3 ou 2x a o tamanho 
estabelecido como padão. 
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e com apenas este olho aberto, deslocamos o 
polegar para baixo até que este ponto do lápis 
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relação entre um espaço e outro. 
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Calculando com o lápis 



Calculando com o lápis 



Alterações nos parâmetros de 
comparação são utilizados 

propositadamente para 
representar figuras de fantasia ou 
expressões caricatas. A distorção 
das medidas provoca um efeito 

expressivo que salienta traços 
característicos do personagem. 

 

Manipulação de proporções 
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Manipulação de proporções 



Manipulação de proporções 





O Nanquim 

•  A tinta nanquim é negra e opaca. 
•  Pode ser utilizada em camada transparante mas 

também proporciona uma boa cobertura. 
•  Adicionando água, consegue-se diferentes tonalidades 

de cinza. Tem secagem rápida. 



Simples e Espontâneo 
•  É natural desenhar a lápis em traços suaves antes de 

passar o nanquim, para evitar erros.  
•  Os traços podem ser livres e espontâneos, são as 

diferenças de espessuras e o movimento do traço que 
fazem a beleza do desenho. 

•  A secagem é rapida, mas é preciso esperar secar 
completamente um traço antes de passar outro por 
cima. 



Precisão e expressão 
•  O nanquim tende a se incorporar nas fibras e sulcos do 

papel, impossibilitando correções. 
•  Para se corrigir é preciso outra camada de tinta por 

cima da primeira. 
•  Talvez por isto o desenho a nanquim é em geral 

enriquecido com pequenos “erros”, pingos, manchas e 
traços incontínuos que dão expressão ao trabalho. 

http://silvioalbertoschuh.blogspot.com.br/ 
Disponível em 24/03/15  



Tipos de nanquim 
Nanquim líquido  

com pincéis, bico-de-pena ou canetas recarregáveis.  
Canetas: 

Bico-de-pena 
Caneta Técnica Recarregável 

Caneta Descartável  
Pincel 

Bambu 
  

http://9dadesasolta.com/- disponível em 24/03/15 



Traços com a 
caneta /pena 

•  Traços finos e limpos 

•  Próprios para criação dos 
contornos e limites do 
desenho 

•  Criação de planos cinzas 
através da proximidade 
dos traços ou pontos. 

•  A variação da espessura 
do traço traz riqueza ao  
desenho e a sensação 
de luz e sombra. 

 
 
 

http://www.behance.net/konahin- disponível em 24/03/15 



Canetas 

Podem ser descartáveis ou recarregáveis. 
 
Traço constantes e delicados. 
 
Bom para traçar linhas, ruim para preencher 
grandes espaços. 
 
 
 



Penas 
Ponta de metal que precisa ser abastecida direto no pote de 
nanquim, a tinta armazenada na ponta escorre para o papel. 
 
Traço mas artístico e irregular. 
 



Hachuras 

Filho, João Gomes 

A linha deixa de 
ser um objeto 
individual e passa 
a ser um conjunto. 
 



Hachuras 

Filho, João Gomes http://nav-nucleodeartesvisuais.blogspot.com.br/ 
Disponível em 24/03/15  
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Hachuras 

Filho, João Gomes http://nav-nucleodeartesvisuais.blogspot.com.br/ 

A linha deixa de 
serum objeto 
individual e passa 
a ser um conjunto. 
 

•  Hachura linhas paralelas 
•  Hachuras em trama 
•  Hachuras em ziguezague 
•  Hachuras em volutas 



Pontilhismo 

Ordenados Concentrados Saturados 



www.behance.net/casaltaxavier disponível em 24/03/15 

Pontilhismo 



Trabalho prático – T7 e T8 

 
 

T7 - Releitura em grafite de cenário de filme, aninação ou hq. 
 
T8 - A partir da releitura trabalhar um cartaz de cinema. 
 
Fazer estudos em papel Sulfite A3 /A4 
Trabalho final em Canson A3 
 
Tempo de execução: 100 minutos (três aulas)  







Próxima aula 

 
 
Trazer uma fotografia de um animal aquático ou animal selvagem. 
 
T9 – A partir da foto, fazer um desenho com manipulação  
de proporção. Desenho a mão livre ou decalque. 
 
Fazer estudos em papel Sulfite A3 /A4 
Trabalho final em Canson A3 
 
Tempo de execução: 100 minutos (três aulas)  



Datas 

 
 

01/10/15 – T7  e T8 – Cenários e Cartaz 
08/10/15 – T9 - Manipulação de proporção 
15/10/15 – T10 - Desenho atividade interdiscicplinar 
22/10/15 - Entrega da Parcial 2 – T7, T8, T9 e T10. 



Referência das imagens: 
Disponiveis em 05/05/2014 
http://promoview.com.br/rede-social/287867-victorinox-apresenta-
canivetes-criados-por-alunos/ 
http://nataliakl.wix.com/ 
ilustrandoenlaescueladearte.blogspot.com.br/ 
http://www.aquarelistas.com/ 
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