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FORMAS ARTIFICIAIS 

 

SINOPSE: 

 Desenho à vista de um objecto do quotidiano. 

 Exercício a realizar em várias fases:  
1º. Em A4,vários esboços segundo diversos pontos de vista captando a morfologia global do objecto escolhido; 
2º. Em A3, representação atenta e objectiva tendo em conta eixos construtivos, inclinações,estrutura, pontos de inflexão e de concordância 

da linha de contorno. 
3º. Em A3, representar o objecto com recurso a vários tipos de material de desenho 

 

ESBOÇOS RÁPIDOS -  AQUECIMENTO - 10 -15 min 
 
Realização de esboços - rápidos de objectos existentes na sala de aula em diversos pontos de vista (ex: afia, borracha, tesoura, cadeira, mesa, 
copo, garrafa, relógio, headphones, óculos, porta-chaves, etc) escolhidos pelo aluno. 
 

1º PARTE - 5/10 minutos 
2 folhas A3 ou 4 folhas A4 
Riscadores: Grafite 
2  folhas A3 ou 4 folhas A4 -  desenhar esboços de diferentes objectos com tempos de execução iguais 
Escolher 2 objectos posicioná-los na mesa de trabalho (separados, sem haver sobreposição das formas): 
 
Na mesma folha A3 desenhar 2 objectos diferentes: 
Esboços rápidos : 2x60 segundos e  2x180 segundos para cada objecto na mesma posição 

Após o exercício, analisar os esboços e discutir dificuldades. Se necessário repetir o exercício. 
Explicar aos alunos como observar o objecto de forma a encontrar as formas básicas geométricas presentes na configuração do 
objecto. 
Simplificar para depois pormenorizar. 
 

2º PARTE - 15-20 minutos 
FOLHAS A3 
Riscadores: Grafite 
Escolher um dos objectos desenhados anteriormente 
 
1 folha A3 -  desenhar vários desenhos do mesmo objecto em 3 pontos de vista diferentes com tempos iguais (posições diferentes) 
 
Escolher 1 dos objectos desenhado anteriormente e posicioná-lo na mesa de trabalho: 
 
Esboços de 5 minutos para cada posição x 3 

Após o exercício, analisar os esboços e discutir dificuldades.  
 

 

DESENHOS COM MAIOR GRAU DE PORMENOR - 25-30 min 
 
Continuação da realização do desenho à vista de um objecto existente na sala de aula, num ponto de vista escolhido pelo aluno. 
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Material: 2 Folhas A3 e grafite e lápis de cor 

 
ATENÇÃO:  
Desenhar na folha A3 a linha de fundo ou as linhas da mesa de trabalho onde irá ficar o objecto (grafite); 
Na FOLHA A3 desenhar o objecto de forma a ocupar 2/3 da folha de desenho. 
 

ANTES DE INICIAR 

60 segundos - observar o objecto com atenção e pensar nas formas que apresenta e manchas de luz e sombra. 

 

1ª folha A3 - desenho das linhas de contorno do objecto 

ocupar 2/3 da folha de desenho 

5 minutos - linhas suaves, talvez utilizar uma grafite mais dura - 2h 

 Esboçar rapidamente as forma geométricas a que se assemelham o objecto (esquema gráfico do objecto) ocupando os 2/3 da folha de 
desenho; 

 Apontar as principais linhas que compõem o objecto; 

10 minutos - linhas um pouco mais  carregadas, talvez utilizar uma grafite mais suave - HB 

 Melhorar o desenho do objecto com mais pormenores das linhas de contorno presentes no objecto; 

5  minutos -  desenhar/contornar as machas de luz  

 Desenhar as manchas de sombra presentes no objecto com uma cor clara 

5 minutos -  desenhar/contornar as machas de sombra  

 Desenhar as manchas de sombra presentes no objecto com uma cor escura 

 

DESENHO SOBRE SUPORTE DE COR 
Continuação da realização do desenho à vista de um objecto existente na sala de aula, num ponto de vista escolhido pelo aluno. 
 
MATERIAL: FOLHA DE CARTOLINA DE COR PRETA 
RISCADORES: LÁPIS DE COR OU PASTEL 
 
Objectivo: Desenhar o objecto desenhado anteriormente, sobre suporte de cor. Desenhar e colorir o objecto apontando o volume através das 
manchas de luz e sombra presentes no objecto. 
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FOLHAS A3 
 
3/4 folhas A4 -  em folhas A3 irão desenhar vários esboços do mesmo objecto no mesmo ponto de vista com tempos diferentes 
Esboços rápidos de 30, 90 e 180 segundos 

Após o exercício, analisar os esboços e discutir dificuldades. Se necessário repetir o exercício. 
Explicar aos alunos como observar o objecto de forma a encontrar as formas básicas geométricas presentes na configuração do 
objecto. 
Simplificar para depois pormenorizar. 

 
 
2ª folha A3 -  nesta folha A3 irão desenhar 3 esboços do mesmo objecto no mesmo ponto de vista com tempos diferentes 
Esboços rápidos de 30 segundos, 60 segundos e 90 segundos 

Após o exercício, analisar os esboços e discutir dificuldades. Se necessário repetir o exercício. 
Explicar aos alunos como observar o objecto de forma a encontrar as formas básicas geométricas presentes na configuração do 
objecto. 
Simplificar para depois pormenorizar. 

 
3ª  folha A3 - nesta folha A3 irão colocar o mesmo objecto em 2 pontos de vista diferentes 
Esboços rápidos de 60 segundos e 180 segundos 

Analisar os esboços e discutir dificuldades.  
 

3ª  folha A3 - nesta folha A3 irão colocar o mesmo objecto num ponto de vista escolhido 
Posição 3 -  Esboços rápidos de 60 segundos; 90 segundos e 180 segundos 

Analisar os esboços e discutir dificuldades.  
 
 

DESENHOS COM MAIOR GRAU DE PORMENOR - 30-45 min 
 
Continuação da realização do desenho à vista de objectos existentes na sala de aula, apenas num pontos de vista (ex: afia, borracha, tesoura, 
cadeira, mesa, copo, garrafa, etc) escolhidos pelo aluno. 
 
Material: 2 Folhas A3 e grafite e lápis de cor 

 
ATENÇÃO:  
Desenhar na folha A3 a linha de fundo ou linhas da mesa de trabalho onde irá ficar o objecto (grafite); 
Na FOLHA A3 irão ser desenhados 2 desenhos do mesmo objecto, assim deverás pensar no posicionamento dos teus 2 desenhos. 
 
 

Posição 1 - mesmo objecto 

30 segundos - linhas suaves, talvez utilizar uma grafite mais dura - 2h 

 Esboçar rapidamente as forma geométricas a que se assemelham o objecto (esquema gráfico do objecto); 

+ 1 minuto - no mesmo desenho - linhas um pouco mais  carregadas, talvez utilizar uma grafite mais suave - HB 

 Melhorar o desenho do objecto com mais pormenores; 

Posição 2 - mesmo objecto com outro ponto de vista (mesma folha A3) 

1 minuto - linhas suaves, talvez utilizar uma grafite mais dura - 2h 

 Esboçar rapidamente as forma geométricas a que se assemelham o objecto (esquema gráfico do objecto); 
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1 minuto - linhas um pouco mais  carregadas, talvez utilizar uma grafite mais suave - HB 

 Melhorar o desenho do objecto com mais pormenores; 

1 minuto -  desenhar/contornar as machas de sombra  

 Desenhar as manchas de sombra presentes no objecto com uma cor escura 

 

2ª Fase - 20-30min 
Realização de desenho de objecto escolhido pelo aluno num ponto de vista escolhido pelo aluno. Pode ser escolhido um objecto já desenhado 
anteriormente (ex: afia, borracha, tesoura, cadeira, mesa, copo, garrafa, etc) escolhidos pelo aluno. 

 Material: Folhas A3 e grafite 
 
Metodologia 

 Escolher um objecto (dimensões reduzidas, exemplo afia,tesoura, chaves, telemóvel) e posicioná-lo na mesa de trabalho; 

 Desenhar na folha A3 a linha de fundo ou linhas da mesa de trabalho onde irá ficar o objecto (grafite); 

 Na folha A3, localizar o desenho a ocupar 2/3 da folha de desenho; 

 Realização de esboços rápidos com tempo crescente:  

1 minuto - linhas suaves, talvez utilizar uma grafite mais dura 2h 

 Desenhar as forma geométricas a que se assemelham o objecto (esquema gráfico do objecto); 

+1 minuto - linhas suaves, talvez utilizar uma grafite menos dura em relação ao primeiro esboço 

 Melhorar o desenho anteriormente realizado; acresentar ou melhorar pormenores das linhas de contorno do objecto 

+2 minutos - linhas mais carregadas,definição do objecto talvez utilizar uma grafite menos dura em relação ao primeiro esboço 

 Melhorar o desenho anteriormente realizado; acresentar ou melhorar pormenores das linhas de contorno do objecto 

+-3 minutos - contornar os contornos do objecto 

 Passar os contornos do objecto a caneta preta ou lápis preto, linha contínua e única sem "pêlos". 

+-3 minutos - desenhar as manchas de luz com uma cor clara 

 Desenhar as formas de mancha de luz (contornar e pintar a mancha de luz - exemplo amarelo) 

+-3 minutos - desenhar as manchas de sombra com uma cor escura 

 Desenhar as formas de mancha de sombra (contornar e pintar a mancha de sombra- exemplo castanho) 

 

 2 minutos 

 3 minutos. 

  a folha de forma a conseguir colocar 2 ou 3 imagens do mesmo objecto em diferentes posições (pontos de vista); 
 

 Realização de esboços rápidos com tempo crescente: 1minuto, 2 minutos e 3 minutos. 

 

2ª Fase - 30-45min 
Em A3, representação atenta e objectiva de um objecto do quotidiano tendo em conta eixos construtivos, inclinações,estrutura, pontos de inflexão 
e de concordância da linha de contorno. 

 Material: Folhas A3 e grafite 

 Metodologia 

 

 3ª parte: 30 segundos; 
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 Desenhar as forma geométricas a que se assemelham o objecto (esquema gráfico do objecto); 

  

 

Fase 2 -  

 

 1ª parte: Escolher um objecto e posicioná-lo na mesa de trabalho; 

 2º parte: desenhar a linha de fundo ou linhas da mesa de trabalho onde irá ficar o objecto; 

 3ª parte: 30 segundos; 

 Desenhar as forma geométricas a que se assemelham o objecto (esquema gráfico do objecto); 

 4ª parte: 1 minuto 

 Melhorar o desenho anteriormente realizado; acresentar ou melhorar pormenores das linhas de contorno do objecto 

 5ª parte: 1 minuto 

 Passar os contornos do objecto a caneta preta, linha contínua e única sem "pêlos". 

 4ª parte: 1 minuto 

 Desenhar as formas de mancha de luz (contornar e pintar a mancha de luz - exemplo amarelo) 

 5ª parte: 1 minuto 

 Desenhar as formas de mancha de sombra (contornar e pintar a mancha de sombra- exemplo castanho) 

  

 Desenhar a estrutura  

 Os desenhos deverão estar centrados e ocupar 2/3 da área disponível da folha de desenho A3; 

 Podes e deves utilizar a moldura construida anteriormente para enquadrares o teu objecto por forma a melhorar o teu desenho; 
 

Fase 2 - 20-30min 

 Realizar uma composição com 3/4 objectos desenhados anteriormente; 

 Realizar numa folha A3 o esboço da composição a grafite e a caneta (contornos); 

 Numa nova folha A3 realizar os contornos visiveis de cada objecto, tendo atenção à sobreposição dos volumes; 

 De seguida, numa nova folha de desenho, passar o contorno da composição, recorrendo se necessário a papel vegetal, deverá identificar a 
forma das sombras e da luz e em seguida trabalhado o volume e a textura da composição (cor e luz/sombra) 

  

 Fase 2 - 30-45min 

 

 Deverão ser realizados  

 


