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Controle do traço 

Para precisão e detalhes segura-se 
o lápis como que para escrever. 
 
 



Controle do traço 

Para traços amplos e 
sombreados segura-se o lápis mais 
acima, deixando o pulso mais solto. 
 
 



Em busca da nuvem perfeita de LU Berleze 

Observe e desenhe 



Observe e desenhe 

A nuvem é, antes de mais nada, 
uma substância corpuscular sem 

contorno, sem forma definida, sem 
corpo próprio, uma espécie de véu, 
de cortina, um lençol de vapores...  

 
(O Ato Fotográfico, Phillippe Dubois)  



Observe e desenhe 

















 
TÉCNICAS DE DESENHO 
 Desenho de observação: desenho elaborado a partir da 

observação estrutural de um modelo, geralmente produzindo 
composições naturalistas. 
Desenho de síntese: desenho sintetizado, inspirado em um 
modelo real, depurando elementos e produzindo composições 
com características simbólicas. 
Decalque: cópia ou reprodução mecânica de um modelo 
bidimensional. 
Desenho livre: quando desenhamos manual e livremente, 
usando a memória sem necessidade de observação de 
modelos, podendo operar nos níveis de representação 
naturalista, simbólico ou abstrato. 
 
 
 



 
DESENHO DE OBSERVAÇÃO 
 

 
 

•  Desenho a partir da observação de um 
modelo  

•  Representação naturalista 

•  Fiel as as particularidades do modelo: 
elementos, estrutura, cor, textura, proporção, 
perspectiva 



 
Técnicas 
 

 
 

Identificar todos os elementos: 
Observar todos os elementos do objeto 
separadamente, isolando do todo. 



 
 



 
 

Separação figura-fundo:  
separar mentalmente a figura e fundo, alternado o 
campo visual primário e secundário, o que pode revelar 
a forma principal de contorno de um objeto. 
 
Técnicas 
 



 
 

Separação figura-fundo:  
separar mentalmente a figura e fundo, alternado o 
campo visual primário e secundário, o que pode revelar 
a forma principal de contorno de um objeto. 
 
Técnicas 
 



 
 

Separação figura-fundo:  
separar mentalmente a figura e fundo, alternado o 
campo visual primário e secundário, o que pode revelar 
a forma principal de contorno de um objeto. 
 
Técnicas 
 



 
Técnicas 
 

 
 

Demarcação de eixos-base:  
demarque os eixos da base do modelo. 
Verifique se existe simetria na figura. 



 
Técnicas 
 

 
 

Enquadramento da figura: 
Enquadrar o objeto em um retângulo para facilitar a 
identificação de ângulos e medidas dos elementos do 
modelo. 
 



 
Técnicas 
 

 
 

Enquadramento da figura / eixos base 
Enquadrar o objeto em um retângulo para facilitar a 
identificação de ângulos e medidas dos elementos do 
modelo. 
 
 



 
Técnicas 
 

 
 

Linha como arame. 
 
 

Desenho: José Marconi 



 
Técnicas 
 

 
 

Formas simplificadas 
 
 

Desenho: José Marconi 



 
 

Malha de construção 
 



 
 

Linhas contínuas 
Desenhar com uma linha só sem tirar o lápis do 
papel. 
 
 

http://
antroponauta.blogspot.com.br/
2005/12/linha-continua_20.html 
Em 15092015 



 
 

http://
antroponauta.blogspot.com.br/
2005/12/linha-continua_20.html 
Em 15092015 



 
Técnicas 
 

 
 

Alto contraste 

Chico Homem de Melo 
http://editora.cosacnaify.com.br/blog/?tag=colunista-chico 
Disponível em 15092015 



Distanciamento 

Uma primeira impressão de estranheza é indicio de que 
desenhamos algo impreciso.  
Um tempo longe do desenho permite que na volta ao 
trabalho o olhar perceba o erro. 



Trabalho prático – T5 / T6 

 
 

Desenhar o objeto de quatro formas distintas 
 
Dividir duas folhas A3 ao meio e representar o objeto de duas 
maneiras diferentes em cada folha: 
 
1 – Em linha contínua 
2 – Como arame 
3 – Com alto contraste 
4 – Separação figura e fundo 
5 – Com hachuras ou pontilhismo 
6 – A partir de formas simplificadas 
7 – Malha de construção 
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