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Universidade Federal de Pelotas, Centro de Artes 
Fundamentos do Desenho II Licenciatura, 2017-2 
Professora Márcia Sousa 
 

Cronograma + Conteúdos 
 

Data Proposição    /    Leitura Materiais 
Set. 
18 

1ª aula - Apresentação da disciplina e da professora, apresentação dos 
estudantes por meio também de seus desenhos. Planejamento para o 
semestre. 
 
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. 

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

25 2ª aula  
a) Apresentação do plano de ensino e 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. 
Discussão do texto “Cadernos de desenho”. 
 
c) Discussão do texto “Cadernos de desenho”, Aline Dias. 
 
d) Produção de seus próprios cadernos especialmente para conter o 
desafio de 1 desenho por dia e demais propostas levantadas na 
disciplina. 
 
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. 
 

- 25 folhas de papel de 
baixa gramatura  (até 
75g) 
 
- papel mais espesso 
para a capa (podem 
pensar no que querem de 
capa para o caderno: 
colagem, desenho, 
gravura etc.) 
 
- se tiverem: perfurador, 
agulha para costura de 
mão, fios resistentes 
- régua, lápis, borracha  
 
Organizar estojo com 
os materiais/instrumentos 
de desenho 

Out. 
2  

3ª 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 

Materiais de desenho os 
mais diversos, 
especialmente coloridos. 
 
Elementos orgânicos 
como: vegetais, penas, 
conchas, pedras etc. 
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A natureza nos ensina a desenhar: observação de elementos 
orgânicos. 
Estudos de observação de elementos orgânicos reais + flora 
inventada. Papel A3, técnica mista (diante da experimentação de 
materiais). 
Procurar desenhar na escala, observação dos detalhes. 
Sugestão de construir uma escala de cores no canto do papel. 
 
 
REFERÊNCIAS: 
Ilustração botânica, ilustração científica, desenhos de imaginação 
(ilustração), 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. (paisagens inventadas) 
 
DESENHO DIÁRIO: desenhos botânicos, técnicas mistas. 
 

9  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 
 
Canetas esferográficas: trama cruzada em diferentes direções. 
Sobreposição sobre camadas de lápis de cor, para detalhes no 
desenho. 
 
b) Desenho de animais estranhos 
 
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. Pensar no entorno: figura e fundo. 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. 

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 
 
- Papeis estranhos, 
antigos, perfurados, papel 
de filtro de café, etc. 
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TOLMAN, Marije; TOLMAN, Ronald. A casa na árvore. SP: Brinque-
book, 2012. 
 
Artista visual: Nara Amélia 
MANESCHY, Orlando (cur.). Nara Amélia: O mundo é uma fabula. 
Porto Alegre: Santander Cultural, 2012-2013. Catálogo de exposição. 
 
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. 
 

16 Eixo “Natureza: silenciar, observar, desenhar” 
 
CROQUI, PLANOS, LUMINOSIDADE, PAISAGEM 
Desenho de 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. 
Esboça a lápis, depois cores com lápis aquareláveis ou aquarela. 
Sugestão de construir uma escala de cores no canto do papel. 
 
* Noções de técnicas – lápis aquareláveis. 
 
 
REFERÊNCIAS PARA PESQUISA: 
Desenhos de Vincent Van Gogh; pinturas de William Turner. 
 
DESENHO DIÁRIO: estudos de árvores reais, se possível in situ, evitar 
imagens. Perceber a estrutura: o eixo principal, tronco, galhos. O 
desenho que a estrutura constrói. Massa visual formada pelas folhas 
sem detalhamento, registrar o volume geral. De preferência exercitar 
o uso da aquarela e lápis aquareláveis. 
 
*Procurar inserir o desenho em sua rotina diária. 
 

- lápis aquarelável e/ou 
aquarela 
 
- papeis de gramatura 
mais alta (acima de 180g) 
 
- lápis HB e outros, 
canetas pretas (nanquim, 
uniball etc.) 
 
- pinceis 
 
- prancheta com grampos 
ou pasta para apoiar 
 
- pano seco, potinho com 
tampa para água, vasilha 
para misturar a aquarela 

23 Eixo “Lugar: cidade, arquitetura, espaços de trânsito” 
 
ESBOÇO, LUZ E SOMBRA, HACHURA, NOÇÕES DE 
PERSPECTIVA 
Desenho de arquitetura (Livraria da UFPel / antiga Brahma) 
 
1) Traçar linhas gerais (esboço) depois demarcar luminosidade e 
sombras, trabalhar com hachuras para enfatizar claros e escuros e 
dar volume.  
 
2) Desenho mais detalhado, percebendo a perspectiva e 
luminosidade, trabalhar com hachuras mais complexas (horizontais, 
verticais, onduladas, cruzadas etc.). Trazer detalhes em cores 
terrosas, como marrons, sépia, sanguínea. 
 
3) Croqui: desenho rápido de outros pontos de vista, registrando a 
atmosfera geral das construções e entorno.  
 
DESENHO DIÁRIO: A proposição de um desenho por dia seguiu 
nessa mesma direção, sugestão de que trabalhem diretamente na 

- Caderno de bordo 
 
- Lápis B, borracha 
 
- Pasta ou prancheta A3 e 
prendedores para papel 
(indispensáveis para 
trabalhar ao ar livre). 
 
- Papéis A3 de gramatura 
mais alta (a partir de 
180g) 
 
- Instrumentos de 
desenho na cor preta e 
marrom/sépia/sanguínea 
(lápis variados, canetas 
nanquim, uniball, 
esferográfica, etc.). 



4 
 

paisagem urbana, incluindo o desenho no cotidiano (observação da 
casa e de pessoas conhecidas, prédios públicos, etc. Desenhar por 
exemplo do lado de dentro, a partir do ponto de vista de janelas.) 
 

30 Eixo “Lugar: cidade, arquitetura, espaços de trânsito” 
 
CROQUI, COR, ESCALA, PROPORÇÃO 
 
Desenho de arquitetura histórica: Mercado Público de Pelotas, 
Biblioteca Pública, antigo prédio do Banco do Brasil. 
 
1) Interior do Mercado: croquis diretos com cor predominante. Utilizar 
a cor mais baixa para traçar as linhas gerais (não utilizar lápis grafite). 
Em seguida trazer tonalidades mais intensas, luminosidade e 
sombras. 
 
2) Exterior do Mercado: fachada principal. Exercício de escala e 
proporção: procurar abranger toda a fachada no papel. Croqui 
diretamente com crayon seco ou oleoso. Desenho rápido, buscando 
uma síntese geral do prédio e outros elementos constituintes daquela 
paisagem. 
 
3) Desenho a partir das sacadas da Biblioteca Pública, observando o 
prédio do Banco do Brasil e arredores. Croqui em papel A2, 
modificando a posição do papel: de preferência na vertical. 
Possibilidade de trabalhar com cores inventadas.  
Exercícios de traços ligeiros e decididos. 
 
DESENHO DIÁRIO: observação e desenho de outros espaços 
arquitetônicos. Exterior e interior. 
 

- Papel A3 gramatura a 
partir de 140g, de 
preferência com textura 
 
- Papeis A2 
 
- Prancheta e 
prendedores 
 
- Lápis entre B e 6B 
 
- Pastel seco, pastel 
oleoso ou giz de cera 
 
- Fixador 

Nov. 
6 

Eixo “Lugar: cidade, arquitetura, espaços de trânsito” 
 
PONTO DE VISTA, VISTAS PANORÂMICAS 
 
Desenho da cidade em diferentes pontos de vista: Casarão 6 e 
Casarão 2 (Praça Coronel Pedro Osório, Centro). 
 
Exercícios de ponto de vista. Selecionar um fragmento da vista. Traçar 
esboço leve com lápis e depois trazer o preenchimento com crayons e 
outros materiais coloridos. 
Sugestão de inserir cores no desenho também por meio de colagens. 
 
DESENHO DIÁRIO: desenhar rapidamente ou fotografar detalhes dos 
casarões, para desenho mais detalhado em casa. Nanquim: aguadas 
e canetas de ponta fina. 
 

- Papeis A3 pref. alta 
gramatura (a partir de 
180g) – kraft, marrom, 
preto e outras cores 
 
- Canetões 
 
- Lápis sanguínea (ou 
outros lápis de tons 
terrosos/sépia) 
 
- Pasteis secos ou 
oleosos 
 
- Fixador 

13 Eixo “Lugar: cidade, arquitetura, espaços de trânsito” 
 
NOÇÕES DE PERSPECTIVAS, DESENHO COLABORATIVO 
 
1) Técnicas de crayon ou pastel seco 
- Degradê com pressão do crayon 
- Degradê com esfumaçado 
- Degradê 2 cores 
- Sobreposição de cores + acréscimo de luz 
- Degradê com traços intensos 
- Sobreposição com trama / hachura 
- Aquarelar o pastel seco 
 
2) Noções de perspectiva 
Aplicação artística dos elementos da perspectiva: linha do horizonte, 
ponto de vista, pontos de fuga, linhas de fuga. 
 

- Crayons / pastel seco 
 
- Papeis grande formato 
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3) Desenho colaborativo (em dupla ou trio): 
Uma paisagem inventada em que sejam utilizados os elementos da 
perspectiva e técnicas exercitadas de pastel seco. 
Papeis grande formato. 
 

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

 

27 [ Avaliação intermediária ]  
Dez. 
4 

Eixo “O movimento, a dança, a sinuosidade, o som”  

11 Eixo “O movimento, a dança, a sinuosidade, o som”  
18 Projeto “Pensar, traçar, escrever, ilustrar”  
Fev. 
5 

Projeto “Pensar, traçar, escrever, ilustrar”  

12 .............................Carnaval................................  
19 Projeto “Pensar, traçar, escrever, ilustrar”  
26 Projeto “Pensar, traçar, escrever, ilustrar”  
Mar. 
05 

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

 

* 17 encontros. 


