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Universidade Federal de Pelotas, Centro de Artes 
Fundamentos do Desenho II, 2017-2 
Bacharelado em Artes Visuais 
Turma M2, quarta-feira, 13h30 – 16h50 
Professora Márcia Sousa 
 

Cronograma + Conteúdos 
 

Data Conteúdos   /   Proposição    /    Leitura Materiais 

Out. 
4  

1ª aula 
a) Apresentação da disciplina e da professora, apresentação dos 
estudantes por meio também de seus desenhos. Planejamento para o 
semestre / cronograma prévio. 
 
b) Pensar o caderno de desenho: o caderno como espaço de trabalho e 
como trabalho artístico. Organização do pensamento gráfico. Cadernos 
de desenho, cadernos de bordo, diários gráficos / sketchbooks, cadernos 
botânicos, cadernos de viagem. 
 
TEXTO para próxima aula: DIAS, Aline (Org.). Cadernos de desenho. 
Florianópolis: Corpo Editorial, 2011.  Disponível em  
<www.academia.edu/1215153/cadernos_de_desenho> 
Anotar síntese no caderno. 
 
REFERÊNCIAS: 
Cadernos dos artistas visuais Frida Khalo, Eugène Delacroix, Henry 
Moore, Arthur Barrio. Designers: Camila do Rosário, Alena Lavdovskaya, 
Shopie Varela, Gabriela Barouch, James Lamond, Irina Vinnik. 
 
MELLO, Roger; MURRAY, Roseana. Desertos: um diário de viagem. RJ: 
Objetiva, 2006. 
 
ELUF, Lya (Org.). Renina Katz. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 
Imprensa Oficial do Estado e São Paulo, 2011. Coleção cadernos de 
desenho. 
 
MATUCK, Rubens. Cadernos de viagem. SP: Ed. Terceiro Nome, 2003. 
 
Série de vídeos “Drawing process”, disponíveis no Youtube. 
 

 
Trabalhos realizados 
no Desenho I, 
desenhos 
independentes, 
esboços, estudos e 
projetos, cadernos de 
desenho, cadernos de 
processo. 
 

11 2ª aula – Investigação de materiais 
 
Sugestão de organização de inventário próprio de experimentação de 
materiais. Experimentações gráficas para compreender as caraterísticas 
físicas de cada material, anotações. 
- As cores do preto: as diferentes tonalidades da cor preta; 
- Cores em materiais secos; 
- Cores em materiais úmidos; 
- Pinceis e penas; 
- Inventário de papeis ao final do caderno. 
 
Início do eixo “Natureza: silenciar, observar, desenhar” - desenhos 
botânicos 
  
COMPOSIÇÃO, ESCALA, OBSERVAÇÃO, INVENÇÃO 
A natureza nos ensina a desenhar: observação de elementos orgânicos. 
Estudos de composição, desenho de observação de elementos orgânicos 
reais + flora inventada. 
Papel A3, técnica mista (diante da experimentação de materiais). 
Procurar desenhar na escala, observação dos detalhes e das cores. 
Sugestão de construir uma escala de cores no canto do papel. 
 

 
Materiais de desenho 
os mais diversos, 
especialmente 
coloridos. 
 
Elementos orgânicos 
como: vegetais, penas, 
conchas, pedras etc. 
 
Caderno de bordo 
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REFERÊNCIAS: 
Ilustração botânica, ilustração científica, desenhos de imaginação 
(ilustração na literatura infantil), artistas que trabalham entre arte e 
natureza. 
 
CARNEIRO, Diana. Ilustração botânica: princípios e métodos. Curitiba: 
Editora UFPR, 2011. 
 
Catálogo Margaret Mee: 100 anos de vida e obra, 2009-2014. 
 
DEMOIS, Agathe; GODEAU, Vincent. A grande travessia. Lisboa: 
Edicare, 2015. (flora inventada) 
 
Artistas para pesquisa:  
 
1) Margaret Mee (Inglaterra, 1909) 
Artista botânica 
Referência de filme/documentário: “Margaret Mee e a flor da lua” 
 
2) Fiona Watson (Canadá, 1952. Viveu também na Escócia, Estados 
Unidos e Inglaterra) 
[www.fionawatson.co.uk/] 
Formada em Ciências Naturais e Gravura. Trabalha atualmente com 
fotografia, gravura, arte digital, vídeo e land art. 
 
3) Inês Moura (Coimbra, Portugal, viveu no Brasil) 
[www.inesmoura.com] 
Formada na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, mestrado na UNESP. 
Trabalha atualmente com desenho, fotografia, instalação e publicações. 
 
4) Kika Levy (Brasil, 1963) 
[http://kikalevy.art.br] 
Formada em Desenho Industrial pela FAAP. 
 
5) Fay Helfer (Eua) 
[http://fayhelfer.com] 
Ilustrador, inspiração na natureza. 
 
6) Projeto ervas-sp, Laura Lydia [www.ervassp.com] 
Projeto nasceu em 2010. 
 
Artista histórico: Albrecht Dürer (Alemanha, 1471-1528). 
 
DESENHO DIÁRIO: desenhos botânicos, técnicas mistas. 
 

18 Eixo “Natureza: silenciar, observar, desenhar” – Animais estranhos 
 
a) Técnicas de lápis de cor 
 
Maneiras de empunhar os lápis de desenho. O gesto do desenhista. 
 
Sugestão de inventário de experimentações: 
- Sombreamento cor em camadas 
- Transição de cores 
- Polimento com branco 
- Polimento com a própria cor (em diversas direções) 
- Camadas 2 cores (em trama cruzada) 
- Degradê 
- Cor: sombra e luz 
- Variação tonal: trama paralela 
- Variação tonal: trama cruzada 
 

 
Imagens do mundo 
animal, seres 
estranhos (ex. aves, 
besouros, outros 
insetos, borboletas, 
peixes, moluscos, 
conchas etc.). Podem 
ser fotografias, 
impressões a partir de 
vídeos, etc. 
 
- Lápis de cor 
 
- canetas coloridas 
diversas ponta fina 
 
- Papeis estranhos, 
antigos, perfurados, 
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Canetas esferográficas: trama cruzada em diferentes direções. 
Sobreposição sobre camadas de lápis de cor, para detalhes no 
desenho. 
 
b) Amostragem e inventário de papeis recomendados para desenho 
Telado, Casca de ovo, Reciclato, Mitentes, Canson Desenho, Canson 
Aquarela, Canson Montval, Canson C’agrain, Canson Bristol, Canson XL 
Kraft, Canson Moulin du Roy, Arches arquarela, Cason Edition, 
Hahnemüle, Wenzou etc.  
Sugestão de experimentação de papeis diversos: antigos, quadriculados, 
perfurados, tingidos, já impressos, etc. 
 
c) Desenho de animais estranhos, híbridos 
 
Coleta de imagens fotográficas de animais reais. Observação das 
tonalidades, construção da cor por meio de camadas.  
Primeiro, leve esboço a lápis B ou HB. Depois trabalhar com massas de 
cor, sem contorno. Papel A3. 
Sugestão de construir uma escala de cores no canto do papel. 
 
REFERÊNCIAS: 
Desenho de observação: 
SIGRIST, Tomas. Aves. Vinhedo, SP: Avis Brasilis, 2015. 
 
Ilustração na literatura infantil: 
GARRIDO, María Julia Díaz; HERNANDÉZ, David Daniel Álvarez. Aves. 
Matosinhos, Portugal: Kalandraka, 2012. 
 
SÍS, Peter. A conferência dos pássaros. SP: Companhia das Letrinhas, 
2013. 
 
TCHEKHOV, Anton; SPIRIN, Guenádi. Kachtanka. SP: Cosac Naify, 
2008. 
 
TOLMAN, Marije; TOLMAN, Ronald. A casa na árvore. SP: Brinque-book, 
2012. 
 
Artistas visuais:  
Nara Amélia 
MANESCHY, Orlando (cur.). Nara Amélia: O mundo é uma fabula. Porto 
Alegre: Santander Cultural, 2012-2013. Catálogo de exposição. 
 
Exposição O melhor dos mundos, 2012 (arquivo PDF). 
 
Walmor Correa [www.walmorcorrea.com.br] 
Exposições: Apropriações/Coleções, 2012; Natureza perversa, 2003; 
Metamorfoses e heterogonias / Ilha de Itaparica, 2007; Biblioteca de 
enganos, Bienal do Mercosul 2009. 
 
DESENHO DIÁRIO: observação de imagens de animais estranhos, 
curiosos. Desenho a lápis de cor, procurando encontrar as tonalidades 
por meio da construção gradativa de cores. 
 

papel de filtro de café, 
etc. 
 
- Caderno de bordo 

25 Eixo “Natureza: silenciar, observar, desenhar” 
 
ESTUDOS DE PAISAGEM NO CONTEMPORÂNEO. 
PAISAGEM, IMAGEM E DESENHO EM DISCUSSÃO. 
 
O que é uma paisagem? 
De que modo podemos pensar a paisagem no contemporâneo? 
Como nos relacionamos com a paisagem hoje? 
Quais as nossas paisagens? 
Nossas paisagens são as mesmas que observamos ao longo da história 
da arte? 

 
 
- papeis formatos 
diversos, alta 
gramatura 
 
- lápis aquareláveis 
 
- aquarela 
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De que ponto de vista olhamos? 
Como o nosso desenho dialoga com o que observamos? 
Colocamo-nos nas paisagens que olhamos? 
Questionamentos entrando em relação com o trabalho de artistas 
visuais e fotógrafos. 
 
Proposta de desenhos colaborativos em duplas ou trios, diante do diálogo 
com o trabalho de artistas e fotógrafos apresentados. 
Proposta de exploração outros formatos de papel, posicionamento, 
encaixes, continuidades e rupturas. Trabalho com família de cores como 
por exemplo terrosas, cinzentas, azuladas etc. 
 
REFERÊNCIAS PARA DIÁLOGO, ARTISTAS: 
 
André Severo 
SEVERO, André. Consciência errante: Documento Areal 5. SP: 
Escrituras, 2004. 
 
Francys Alÿs 
ALYS, Francis. Numa dada situação / In a give situation. SP: Cosac Naify, 
2010. 
 
Janaína Tschäpe 
BOUSSO, Vitória D.; SARDENBERG, Ricardo; et al. Janaína Tschäpe. 
São Paulo: Paço das Artes; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2006. 
 
Laura Miranda 
MIRANDA, Laura; FREITAS, Artur; BANDEIRA, Denise; REIS, Paulo. 
Nomos. Curitiba: edição do autor, 2013. 
 
Marc Riboud 
RIBOUD, Marc; LORVO, Yann. Marc Riboud Fotógrafo. Florianópolis: 
Aliança Francesa, 2010.  
 
Rafael Pagatini 
TEJO, Cristina (Cur.). Rafael Pagatini: em suspensão. Porto Alegre: 
Santander Cultural, 2012. 
 
Vilma Slomp 
SLOMP, Vilma. Illusion. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, 2001. 
 
DESENHO DIÁRIO: observação e invenção de paisagens, olhar e 
questionar a paisagem. 
 

- mescla com outros 
materiais 
 
- Caderno de bordo 

Nov. 
1º 

Eixo “Natureza: silenciar, observar, desenhar” 
 
CROQUI, PLANOS, LUMINOSIDADE, PAISAGEM 
Exercício de desenho ao ar livre (campus Anglo, à beira do Canal de 
São Gonçalo) 
 
1) Estudo a lápis (croqui) para captar as linhas gerais da paisagem. 
Perceber planos: primeiro plano, intermediário e plano de fundo. 
Observação da luminosidade, sombras, atmosfera da paisagem. 
 
2) Desenho mais elaborado, observando e aplicando as cores. Esboço a 
lápis, depois cores com lápis aquareláveis ou aquarela. 
Sugestão de construir uma escala de cores no canto do papel. 
 
REFERÊNCIAS PARA PESQUISA: 
Desenhos de Vincent Van Gogh; pinturas de William Turner. 
 
DESENHO DIÁRIO: estudos de paisagem, se possível in situ. 
*Procurar inserir o desenho em sua rotina diária. 

- lápis aquareláveis 
e/ou aquarela 
 
- papeis de gramatura 
mais alta (acima de 
180g) 
 
- lápis HB e outros 
 
- pinceis 
 
- prancheta com 
grampos ou pasta 
para apoiar 
 
- pano seco, potinho 
com tampa para água, 
vasilha para misturar a 
aquarela 
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8 Transição entre o eixo “Natureza” e o eixo “Lugar: cidade, arquitetura, 
espaços de trânsito” 
 
NOÇÕES DE PERSPECTIVA 
Paisagem natural e paisagem urbana. 
 
1) Noções de perspectiva 
Perspectiva linear: 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga. 
Aplicação artística dos elementos da perspectiva: linha do horizonte, 
ponto de vista, pontos de fuga, linhas de fuga. 
Perspectiva atmosférica. 
 
2) Percepção dos elementos da perspectiva nas fotografias apresentadas 
(lugares do mundo: estradas, cidades, paisagens naturais vistas do alto). 
Estudos de perspectiva à mão livre. 
 
DESENHO DIÁRIO: estudos de perspectiva na paisagem natural e na 
paisagem urbana. 
 

 
- lápis aquareláveis, 
aquarela 
 
- canetas nanquim 
 
- mescla com outros 
materiais 

15 ..........................Feriado....................................  

22 ....Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão UFPel....  

29 [ Avaliação intermediária ]  

Dez. 
6 

Eixo “Lugar: cidade, arquitetura, espaços de trânsito” 
ESBOÇO, LUZ E SOMBRA, HACHURA 
Desenho de arquitetura na cidade, casario e construções 
 

 
- previsão: carvão + 
sanguínea 
 

13 Eixo “Lugar: cidade, arquitetura, espaços de trânsito” 
CROQUI, COR, ESCALA, PROPORÇÃO, PONTO DE VISTA 
Desenho de arquitetura na cidade, prédios históricos 
 

 
- previsão: pastel seco 

20 * Inserir pequeno eixo relacionado ao movimento, corpo, som 
Sinuosidade, liberdade, música, gestualidade 
Artistas: Teresa Poester, Atelier D43, Raphaël Decoster, Heather 
Hansen, Tony Orrico... 
 
* Apresentar proposta para o projeto final colaborativo, para que os 
estudantes realizem as leituras nas férias. 
 

- previsão: nanquim, 
pinceis espessos, 
penas de bambu, 
galhos de árvores 

Fev. 
7 

Projeto “Pensar, traçar, escrever, ilustrar” 
Relações entre arte e literatura. 
Palavra e imagem. Narrativa. 
Desenho contemporâneo. 
Artistas: Willian Krentridge, Mateo López, Mira Schendel, Leon Ferrari, 
Leonilson, Helene Sacco... 
Projeto final colaborativo – proposição ainda em construção. 

- previsão: técnicas 
mistas + colagem, 
sobreposições, etc. 

14 Projeto “Pensar, traçar, escrever, ilustrar”  

21 Projeto “Pensar, traçar, escrever, ilustrar”  

28 Projeto “Pensar, traçar, escrever, ilustrar”  

Mar. 
07 

[ Avaliação final ] Apresentação de portfólio / projeto colaborativo de 
espacialização do desenho 

 

 
*Previstos 15 encontros + 1 reposição de aula = 16 
 
 
 
 

 
 
 


