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Universidade Federal de Pelotas, Centro de Artes 

Fundamentos do Desenho I, 2017-2 

Turma multidisciplinar, terças-feiras, 17h10 – 20h30 

Professora Márcia Sousa 

 

Cronograma / Conteúdos 

 

Data Proposição    /    Leitura Materiais 

2017 

Set. 

19 

1ª aula - Apresentação da disciplina e da professora, apresentação dos 

estudantes. Planejamento para o semestre. 

 

TEXTO: DIAS, Aline (Org.). Cadernos de desenho. Florianópolis: 

Corpo Editorial, 2011.  Anotar síntese no caderno. 

 

26 2ª aula 

a) Pensar o caderno de desenho: o caderno como espaço de trabalho 

e como trabalho artístico. Organização do pensamento gráfico. 

Cadernos de bordo, diários gráficos, sketchbooks.  

 

 Discussão do texto “Cadernos de desenho”, Aline Dias. 

 

b) Investigação de materiais 

Sugestão de organização de inventário próprio de experimentação de 

materiais. Anotações. 

 

DESENHO DIÁRIO: desenhar os seus próprios materiais de desenho, 

a exemplo dos urban sketchers. 

 

Caderno de 

desenho a ser 

trabalhado na 

disciplina. Folhas sem 

pauta. O tamanho fica 

à escolha de cada um. 

 

Papeis de 

dimensões, cores e 

espessuras diversas e 

todos os 

materiais/instrumentos 

que você julga 

servirem para 

desenhar. 

 

Organizar estojo 

com os 

materiais/instrumentos 

de desenho 

Out. 

3* 

3ª aula - Projeto “O movimento, a dança, a sinuosidade, o som” 

LINHA – conhecendo os materiais e aplicando a linha. Exercícios de 

experimentação de lápis B – 6B, lápis de cor. Diferentes pressões e 

direções da mão, velocidades e intensidades dos traços. Diferentes 

formas de empunhar os instrumentos de desenho. Atitude do traço, 

exercitar linhas contínuas, enfrentar as indecisões do traço. 

COMO DESENHAR A MÚSICA? O desenho dura o exato tempo de 

uma canção. Exercícios de linha contínua, desenho cego, amplidão do 

movimento, libertação do traço. 

DESENHO DIÁRIO: Estudos pessoais, exercitar o seu traço: diferentes 

intensidades, velocidades, traços curtos e longos, misturas entre 

diferentes grafites.  

Ouvir canções de seu próprio repertório musical e desenhar livremente; 

registrar o título/autor da canção e outros dados. Treinar o 

posicionamento do braço/mão/punho elevados. Se possível, assistir a 

um espetáculo de música e desenhar. 

Assinar e datar os estudos. Anotações acerca da experiência. 

 

Lápis HB, 2B, 4B, 

6B, grafite integral, 

lápis de cor 

 

Papeis A3 

 

Caderno de bordo 

10 4ª aula - Projeto “O movimento, a dança, a sinuosidade, o som” 

LINHA SINUOSA, SUPERFÍCIE, ESPAÇO, CORPO 

DESENHO GESTUAL, O ACASO 

Giz de quadro 
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Exercício de “desenho perdido” colaborativo, sobre a calçada do 

Centro de Artes. Exercício de desenhar em amplos espaços. 

Como o seu gesto coordena-se com o gesto do outro? 

Conceitos: efemeridade, colaboração, amplidão. 

Colocar o corpo dentro da ação de desenho – gestos mais largos. O 

corpo posiciona-se de maneira menos convencional, experimentação 

de outras posturas de desenho, outros pontos de vista, transformação 

da experiência de desenhar. 

 

REFERÊNCIAS: conectando a experiência de libertar o gesto ao 

desenhar músicas com o desenho gestual desta aula. 

Arte contemporânea: 
Teresa Poester 
https://www.youtube.com/watch?v=R7fFvHYyNug 
 
Atelier D43 
https://atelierd43.wordpress.com 
 
D43 - 46 dias na França 
https://vimeo.com/220207458 
 
D43 - Desenho perdido 
https://vimeo.com/101486528 
 

História da Arte: linha sinuosa – Gustav Klimt e Vincent Van Gogh 

 

DESENHO DIÁRIO: linha sinuosa diante da observação dos trabalhos 

referenciados em aula, especialmente Klimt e Van Gogh. 

Lápis HB, 2B, 4B, 

6B 

 

Caderno de bordo 

 

17 5ª aula - Projeto “O movimento, a dança, a sinuosidade, o som” 

LINHA, ESPAÇO, CORPO, MOVIMENTO 

Desenhar um dançarino, observar um ponto e traçar a linha cega sobre 

papeis de grandes dimensões. 

Dançar e desenhar, o corpo que desenha. 

Consciência dos gestos, consciência do desenho. 

Desenho em relação ao corpo do outro, barreira ao desenho, o espaço 

do outro. 

 

TEXTO: “El dibujo del movimiento”. 

 

REFERÊNCIAS: conectando o desenho gestual, a música, a dança. 

1) Desenho e música 
 
Raphaël Decoster  
[http://raphaeldecoster.com], artista francês  
 
The sound of drawing #1 (The drawing box, Belgium) 
https://vimeo.com/146623999 
 
1 2 3 4 
https://vimeo.com/152736944 
Um som gerado por um traço, um traço gerado por um movimento, um 
movimento gerado por um som. 
 
2) Desenho, corpo, dança 
 
Heather Hansen 
Artista norte-americana 
 
Emptied Gestures 
(“Gestos vazios”, experimento em desenho cinético - kinetic drawing) 
https://vimeo.com/75185969 

Grand Isle (no litoral) 

Papeis A2 

 

Papel Kraft grandes 

dimensões 

 

Giz de cera 

 

Caderno de bordo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R7fFvHYyNug
https://atelierd43.wordpress.com/
https://vimeo.com/220207458
https://vimeo.com/101486528
https://vimeo.com/146623999
https://vimeo.com/152736944
https://vimeo.com/75185969
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https://vimeo.com/85761919 
 
Tony Orrico 
Penwald drawings 
O corpo como ferramenta para o desenho.  
Inscrição de geometrias (spirograph drawings) 
Desenhos de longa duração. Concentração, foco, persistência. 
http://tonyorrico.com/penwald-drawings/archive/ 
 
3) Dança-desenho 
(relação com a docência) 
Segni Mossi 
https://www.segnimossi.net 
 
4) Dança, desenho, música – imagem em movimento, animação 

Thought of You, Ryan Woodward (artista da animação, EUA) 
https://www.youtube.com/watch?v=OBk3ynRbtsw  

Duet, Glen Keane (artista da animação, EUA) 
https://www.youtube.com/watch?v=0qnQqXr838E 

Nephtali, Glen Keane 
https://www.youtube.com/watch?v=fUUy2Kjr_I8 
 
 
5) Artista histórico: Edgar Degas (França, 1834-1917) 
As dançarinas de Degas, desenhos das décadas de 1870-1890. 

 

DESENHO DIÁRIO: pensar a linha diante da observação dos trabalhos 

artísticos referenciados em aula. 

24 6ª aula - Projeto “Natureza: silenciar, observar, desenhar” 

CONTORNO, TEXTURAS, COMPOSIÇÃO, ESCALA, OBSERVAÇÃO 

A natureza nos ensina a desenhar: observação de elementos 

orgânicos. 

Texturas vegetais: Frottages de folhas e outros elementos em papeis 

translúcidos. Herbário impresso. 

Desenho de contorno de uma composição de elementos orgânicos. 

montar uma composição natural e um papel, desenhar em outro. 

Procurar desenhar na escala, observação dos detalhes. 

 

REFERÊNCIAS 

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 

Lápis HB, 2B, 4B, 

6B 

 

Lápis sépia, 

sanguínea, marrons. 

 

Papeis translúcidos 

A2 

 

Papeis brancos A3 

 

Caderno de bordo 

 

 

https://vimeo.com/85761919
http://tonyorrico.com/penwald-drawings/archive/
https://www.segnimossi.net/
https://www.youtube.com/watch?v=OBk3ynRbtsw
https://www.youtube.com/watch?v=0qnQqXr838E
https://www.youtube.com/watch?v=fUUy2Kjr_I8
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Projeto nasceu em 2010. 
 
Artista na História da Arte: Albrecht Dürer (Alemanha, 1471-1528). 
 

DESENHO DIÁRIO: seguir com a proposta de observação minuciosa 
de elementos orgânicos. Desenvolvimento da acuidade visual e da 
percepção das coisas vivas. 

31 7ª aula - Projeto “Natureza: silenciar, observar, desenhar” 

SOMBREAMENTO, VOLUME, DESENHO DE OBSERVAÇÃO E 

IMAGINAÇÃO 

 

SOMBREAMENTO POR CAMADAS: exercícios com lápis HB – 6B e 

lápis de cores frias. 

 

Seres vivos estranhos. A partir da observação de seres vivos reais 

(imagens impressas), desenhar em papel A3. Trabalhar o volume por 

meio do sombreamento por camadas e cores frias, conforme 

exercícios. 

 

REFERÊNCIAS: Nara Amélia, Walmor Corrêa 

[www.walmorcorrea.com.br], livros ilustrados, livros com desenhos de 

pássaros. 

 

DESENHO DIÁRIO: colocar fauna e flora em relação. Desenhar 

animais relacionados a seu entorno. Desenho de imaginação. 

Papeis de 

gramaturas e texturas 

diferentes 

 

Lapis HB – 6B 

 

Lápis de cores frias 

(azuis, verdes, roxos, 

preto) 

 

Caderno de bordo 

 

Nov. 

7 

8ª aula - Projeto “Natureza: silenciar, observar, desenhar” 

CROQUI, ESBOÇO, PLANOS, LUMINOSIDADE, NOÇÕES DE 

PERSPECTIVA 

Desenho de paisagem, exercício de desenho ao ar livre (campus 

Anglo) 

1) Croquis rápidos para captar as linhas gerais da paisagem, incluindo 

o 1º plano. Perceber planos intermediários e planos de fundo. 

Observação da luminosidade e sombras. 

2) Desenhos mais elaborados, incluindo cor em pequenas áreas. 

Esboço e detalhamento. 

3) Noções de perspectiva exterior e interior. 

 

DESENHO DIÁRIO: observação da paisagem. Desenhos rápidos 

(croquis). 

Lapis HB – 6B 

 

Lápis de cor 

 

Lápis aquareláveis 

 

Caderno de bordo 

 

 

14 9ª aula - Projeto “Lugar: cidade, arquitetura, espaços de trânsito” 

CROQUI, ESBOÇO, HACHURA, LUZ E SOMBRA, 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. Observar a perspectiva. Aplicação artística dos elementos da 

perspectiva: linha do horizonte, ponto de vista, pontos de fuga, linhas 

de fuga. 

2) Croqui: desenho rápido de outros pontos de vista, registrando a 

atmosfera geral das construções e entorno. Trabalhar com a prancheta 

inclinada em direção ao motivo a ser desenhado. Utilizar canetinhas 

coloridas, traços ligeiros. 

 

DESENHO DIÁRIO: observação e desenho de outros espaços 

arquitetônicos. Exterior e interior. 

Papel A3 ou maior, 

gramatura acima de 

180g 

 

 Lápis B – 6B 

 

Canetinhas 

coloridas 

 

Caderno de bordo 
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21 .........................Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão UFPel.................. 

 

28 [ Avaliação intermediária ]  

Dez. 

5 

Projeto “Lugar: cidade, arquitetura, espaços de trânsito”  

12 Projeto “Lugar: cidade, arquitetura, espaços de trânsito”  

19 Projeto “Pensar, traçar, escrever, ilustrar”  

2018 

Fev. 

6 

Projeto “Pensar, traçar, escrever, ilustrar”  

13 .............................Carnaval................................  

20 Projeto “Pensar, traçar, escrever, ilustrar”  

27 [ Avaliação final ] Apresentação de portfólio / projeto colaborativo de 

espacialização do desenho 

 

*14 encontros 

 

 

 

 

Plano de ensino completo (com referências bibliográficas) disponível em: 

http://wp.ufpel.edu.br/marciasousa/ 

 

 

http://wp.ufpel.edu.br/marciasousa/

