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

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

o seu próprio estilo do desenho.

Exercício: praticar linhas e hachuras de estilos diferentes 

Fazer hachuras é uma tecnica de

sombreamento com linhas rápidas

paralelas ou interceccionádas/cruzadas.

A maioria das artistas usam hachuras

para para dar efeito de sombra oupara para dar efeito de sombra ou

textura do superfície. A tecnica, permite

também mostrar o efeito de luz e

profundidade no desenho.

Cada arstista desenvolve com tempo o

seu próprio estilo de linhas e hachuras.

Nos estágios iniciais de aprendizado de

desenho parece importante conhecer

algumas instruções para efetuar essa

tecnica.



Henri Matisse

Pincel/nanquim

Vicent van Gogh

Bico de Pena

Eugene Delacroix

Bico de Pena

Diferentes tipos de hachuras

▲ com pressão igual

▲ com pressão graduada

▲ com pressão nos pontos

Bico de Pena

Bem Shahn

Pincel/tinta

▲ pressão no meio

▲ odulados

▲ linhas crusadas

rompidos

Duránte 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 exelente de
praticar habilidades artísticas de desenho.

Diferentes 

tipos de 

linhas





Observar a técnica e estilo das linhas e hachuras feitas com diferentes materiais

Nanquim, papel branco
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ExemplosExemplosExemplosExemplos dosdosdosdos trabalhostrabalhostrabalhostrabalhos
realizadosrealizadosrealizadosrealizados com traço variado e
linhas que acompanham a perspectiva
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Desenhando Desenhando Desenhando Desenhando o efeito figurao efeito figurao efeito figurao efeito figura---- fundo,  formas redondas, arestas fundo,  formas redondas, arestas fundo,  formas redondas, arestas fundo,  formas redondas, arestas e extremidades e extremidades e extremidades e extremidades 



Nanquim, papel branco

Lapis colorido (preto), pastel, papel colorido

Comparar Comparar Comparar Comparar a técnica e estilo das linhas e a técnica e estilo das linhas e a técnica e estilo das linhas e a técnica e estilo das linhas e hachurashachurashachurashachuras

Lápis, papel branco

Nanquim, papel branco

Caneta hidrocor



RepertórioRepertórioRepertórioRepertório –––– linhaslinhaslinhaslinhas traçostraçostraçostraços eeee hachurashachurashachurashachuras comcomcomcom nanquimnanquimnanquimnanquim

Nanquim, papel branco



ExemplosExemplosExemplosExemplos dosdosdosdos trabalhostrabalhostrabalhostrabalhos realizadosrealizadosrealizadosrealizados com traço irregular



ExemplosExemplosExemplosExemplos dosdosdosdos trabalhostrabalhostrabalhostrabalhos realizadosrealizadosrealizadosrealizados com traço irregular



O uso do nanquim O uso do nanquim O uso do nanquim O uso do nanquim junto junto junto junto com fotografia:com fotografia:com fotografia:com fotografia:

1) para criar os novos desenhos e 2) como parte da apresentação

Reciclagem dos desenhos



ExemploExemploExemploExemplo dodododo trabalhotrabalhotrabalhotrabalho realizadorealizadorealizadorealizado com traço mais organizado

Apresentação do projeto de uma residência

Observar

representação de 

materiais

parede de tijolos,

telhado da telha 

cerâmica,

E também

céu, arvores, 

fundo

luz e sombras



ExemplosExemplosExemplosExemplos dosdosdosdos
trabalhostrabalhostrabalhostrabalhos
realizadosrealizadosrealizadosrealizados
com traço
muito regular

Desenhos de 

prof. Gunter Waimer



Desenhos de prof. Gunter Waimer



Desenhos de prof. Gunter Waimer



Produção final da aula 5:
1. Desenhar obras (exterior e interior) dos 
arquitetos selecionados

folhas ½ tamanho A4,  quantidade –
várias, técnica:   nanquim;

folhas ½ tamanho A4,  quantidade –
várias, técnica:   nanquim;

2. Fazer combinação dos desenhos de dois 
arquitetos

folhas tamanho A4,  quantidade – várias,  
técnica: nanquim ;


