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Croquis de John Brookes 

Composição através da forma da 

vegetação

Observação das formas, linhas e texturas



Croqui de John Brookes

Observar:

forma da vegetação, traço das linhas que formam arvores e arbustos, 
dinâmica das manchas coloridas – relação claro/escuro, 

planos de profundidade diferentes



Desenho da vegetação 

Foco: forma dos arbustos/vegetação, texturas diferentes, nuances de cor diferentes



Desenho da vegetação 

Foco: seqüência de planos em profundidade 



Desenho da vegetação 

Foco: traços/linhas diferentes, texturas variadas, áreas claras e escuras, cor 

(variedade de verdes), seqüência de planos em profundidade

Áreas claras 

Áreas escuras 



Desenhar 

composição das 

plantas com 

grafite; 

foco na 

apresentação das 

formas e texturas

John Brookes



Desenhar composição 

das plantas com hidrocor; 

foco do desenho: 

apresentação das formas 

e texturas



Claude Monet, The Artist's Garden at Giverny, 1900

http://www.kunst-fuer-alle.de/english/fine-art/picture/fine-arts-reproduction/131/1/1366/index.htm



Desenho na sala de aula: 

Tarefa: treinar traços diferentes para representar a vegetação (desenhar observando na tela). 

Resultado: uma folha de treinamento



Desenho na sala de aula:  estudo da forma das arvores de determinada espécie. 
Tarefa: reproduzir dois desenhos

Desenhos (hidrocor + lápis colorido) realizados na sala de aula
►

►



Desenho na sala de aula: Treinar traços diferentes para apresentação

►



Desenho na sala de aula: Treinar traços diferentes



Treinar traços diferentes (desenhar observando na tela)

Exemplos de desenho das árvores



Exemplos de desenho das árvores



Dicas rápidas:

a) Arvores excessivamente detalhadas

b) Imagens feitos a partir das arvores

originais, com folhas e galhos muito

simplificados.

a) b) c) Exemplos de desenho das árvores

c) Arvores coloridos com marcadores/

hidrocor para aumentar a folhagem e dar

mais sombra. A aplicação de marcador

amarelo no topo das arvores enfatiza as

folhas iluminadas pelo sol.

a)

a)

b)

b)

c)

c)



Observar: manchas claras e escuras, luz e sombra, 

Qual é foco principal do desenho?



Observar traços desenhados - pontos; sequencia de desenho



Trabalho para casa : 
completar e melhorar os desenhos feitos na sala de aula. Fazer 3 fotografias

das arvores brasileiras, desenhar duas versões (por exemplo, hidrocor com e 

sem nanquim) de uma fotografia .

Exemplo do trabalho proposto



http://www.youtube.com/watch?v=7XHyuqSVahA&feature=related

Videos: como desenhar arvores

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=f5WMFcMf5dg

http://www.youtube.com/watch?v=QQNaAWkgSjA


