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Prof.: Natalia Naoumova



O desenho é uma habilidade que pode ser ensinada e 
did  aprendida ...

tendo aprendido a desenhar, adquirimos a habilidade de 
pensar de forma mais criativa... 

O objetivo do desenho é não somente mostrar aquilo que 
você está querendo retratar, mas também mostrar você... 

Os exercícios propostas destinam-se a expandir o seu Os exercícios propostas destinam se a expandir o seu 
poder de percepção 

Betty Edwards. Desenhando com o Lado Direito do Cerebro





Frank o Gehry. 

Vitra International Headquarters 
(manufacturing and office buildings), 
Basel, Switzerland



Etapas de desenho (croquis) numa edificação

1) desenhar em linhas

2) aplicar sombras2) aplicar sombras

3) colorir o desenho
não há necessidade de preencher com as cores todos os
superfícies, basta trabalhar somente com alguns



Objetivo: experimentar qualidade expressiva das diferentes linhas (feitos com grafite, hidricor e
) f é

Exercício: praticar linhas e hachuras de estilos diferentes 

nanquim). A tarefa é copiar o estilo das linhas e hachuras de artistas-mestres e depois tentar achar
o seu próprio estilo do desenho.

Fazer hachuras é uma técnica de sombreamento
com linhas rápidas paralelas ou interseccionadas
/cruzadas.

A maioria das artistas usam hachuras para dar
efeito de sombra ou textura do superfície. A técnica,
permite também mostrar o efeito de luz e
profundidade no desenho.

Cada artista desenvolve com tempo o seu próprio
estilo de linhas e hachuras.

Nos estágios iniciais de aprendizado de desenho
parece importante conhecer algumas instruções

f t té ipara efetuar essa técnica.



www.architecture.com Website: warp interactive ltd



Henri Matisse
Pincel/nanquim

Diferentes tipos de linhas
Exercício

Vicent van Gogh
Bico de Pena

1)

2)
▲ com pressão igual (vert., horiz.., inclin.)

▲ com pressão graduada

3)

4)

Eugene Delacroix
Bico de Pena

▲ com pressão nos pontos

▲ pressão no meio
Material:

Lápis com grafite

5)

6)

Bem Shahn
Pi l/ti t

▲ ondulados rompidos

Lápis com grafite 
4B 6B 9B, 
borracha, canetas 
hidrocor cinza ou 
preta

6)

7)

Pincel/tinta

▲ linhas cruzadas

Tempo: 
aproximadamente 
5 min cada um.

Durante de épocas passadas, nas escolas de pintura, copiar os trabalhos dos mestres foi sempre
considerado como importante parte de treinamento dos artistas... Isto também é um modo excelente de
praticar habilidades artísticas de desenho.



Linhas que indicam a
direção dos planos

Li h ãLinhas com pressão
diferente





Praticar  a técnica de hachuras 
no desenho 



Praticar  a técnica de hachuras 
no desenho 



Exemplo do trabalho



Exemplo do trabalho


