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Desenho(s) 

 
Muitas formas de desenho foram desenvolvidas aos longos dos anos, 
desde os primórdios temos a necessidade de representar através de 
imagem aquilo que conseguimos ver ou mesmo aquilo que podemos 
imaginar e portanto criar.  

Desenho de arquitetura, de edificações, artístico, de observação, 
abstrato, de móveis, técnico, design, games, ilustrações, animações, 
emoticons, memes, são apenas algumas das aplicações que 
poderíamos citar como estando relacionado ao estudo de imagem. 

Aqui iremos adentrar em uma dessas possibilidades, a chamada: 
GEOMETRIA. 



Referência: artesetimoano.blogspot.com 



Referência: artesetimoano.blogspot.com 



Para isso precisaremos de alguns  

MATERIAIS: 



 Basicamente você precisará ter: 
 

- Caderno, prancha, ou folhas  sem pauta para anotações pessoais que complementarão o que for falado em sala. 
Lembre-se que o caderno funciona como um diário de bordo onde você registra as ideias e falas, pois sabemos que 
estas, quando não registradas, podem ser perdidas com o tempo;   
 

- Lápis Hb e 6b ou Lápiseira 0,5 e 0,7 com grafite 2b: lembrando que eles tem traços diferentes, um mais leve para 
iniciar os desenhos e outro mais pesado para finalizar;  
 

- Apontador se estiver usando lápis; uma ponta fina ajudará na precisão do desenho; 
 

- Borracha simples ou tipo caneta; uso somente se necessário, no geral deixamos os traços de construção da imagem. 
 

- Régua: importante instrumento de medição; 
 

- Par de Esquadros (um com 45º e outro com 60º): importante para traçar retas e também funciona como um guia; 
 

- Compasso e lixa pequena fina (pode ser a de unha): usado para traçar circunferências; já a lixa servirá para apontar o 
grafite ; 
 

- Transferidor (de 360º ou 180º): usado para medir ângulos; 
 

- Outros materiais  tais  como: lápis de cor, canetinha, tesoura, cola, não serão obrigatórios mas poderão ser usados de 
acordo com sua vontade em melhorar seu desenho, ou se executarmos alguma tarefa específica, sendo está 
comunicada com antecedência.  

 
Dica: Guarde tudo em uma única pasta, assim quando tivermos nossos encontros você estará com o material sempre em 
mãos, o que é essencial para um bom desenvolvimento.  



Dicas de Desenho 



Dica 1: Guarde tudo em uma única pasta, assim quando tivermos nossos encontros 
você estará com o material sempre em mãos, o que é essencial para um bom 
desenvolvimento. 

 

  



Dica 2: Você sabia que pode iniciar o desenho com um traço mais leve e depois ir 
forçando mais para destacar o desenho? Se for muito difícil você pode usar diferentes 
tipos de lápis para conseguir este mesmo contraste entre linhas de construção e linhas 
da arte final. 



Por que o nome grafite? 

A palavra grafite é derivada do verbo grego "graphain", que significa escrever. A primeira mina 
de grafite foi descoberta em Cumberland, na Inglaterra, no século XVI. Acreditava-se que era 
constituída por chumbo, tamanha a semelhança das cores entre os materiais. Somente no 
século XVIII o químico alemão Carl Wilhelm Scheele provou ser a grafite um derivado do 
carbono e não do chumbo. 



Graduações de Grafite 

A partir da proporção entre argila e grafite se define a graduação (dureza) do lápis. Para diferenciar os tipos de graduações, 
Lothar Faber criou, no século XVIII, uma escala que se tornou um padrão internacional. 
 
As graduações padrão disponíveis incluem os seguintes tipos: 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B e 6B.  
 
Quanto maior o número H (referência à palavra inglesa HARD/duro), mais claro e mais duro é o traço. Por outro lado, quanto 
maior o número B (referência à palavra inglesa BLACK/preto), mais preto e macio será o traço.  
 
Também existem as graduações HB (HARD e BLACK), e F (referência à palavra inglesa FINE), que apresenta um traço fino e 
resistente. 
 
Para a escrita em geral, são usadas as graduações semelhantes a 2B, B e HB, mais conhecidas como nº1, nº 2 e 2½, 
respectivamente.  
 
Os lápis muito macios são usados principalmente para escurecer e fazer preenchimentos. Os lápis intermediários são indicados 
para sombreamentos, enquanto os lápis muito duros são usados principalmente para desenho técnico.  
 
Um bom meio-termo para o uso cotidiano são os lápis HB, B e 2B, que apresentam boa resistência, traço escuro e facilidade ao 
apagar. 

Referência: http://www.faber-castell.com.br 



Dica 3: Revise as construções fundamentais e o glossário do desenho geométrico na 
apostila. 



Régua  

Como apoio para ligar dois pontos com uma menor distância, em linha reta. 

Para onstruir retas (AB), semirretas (CD) ou segmentos de reta (EF).  

A régua pode ser graduada ou não. Normalmente as réguas que os alunos utilizam são 
graduadas em milímetros e centímetros. No ex: 20cm ou 200mm. 

(A) (B) 

(AB) 

Serve como instrumento de medição. 

(CD) 

(EF) 



Exemplo: Desenho humano 
com a divisão com 7 
cabeças de medida. 



Par de Esquadros: 





Exercite: Desenho de retas paralelas com 15, 30, 45, 60, 15, e 90 graus na margem 
da folha. 





Transferidor: 







1ª CERTIFICAÇÃO - PLANEJAMENTO 
 
 
AULA 1 – 16/04: Apresentação + Desenho de Letras. 
 
AULA 2 – 30/04: Desenho de Letras (tipografia, poesia concreta, letra tipo bastão); 
Proporção de letra bastão. 
 
AULA 3 – 07/05: Letra Bastão; Traçado de retas com diferenciação do traço forte e 
fraco; Distância entre elementos geométricos. 2 pontos conhecidos. 2 pontos, 
conhecendo 1 deles e a distância. Ponto e Reta. Duas retas paralelas. 
 
AULA 4 – 14/05: Distância entre elementos geométricos e construção de mediatriz. 
 
AULA 5 – 21/05: Prática da construção de Mediatriz. 
 
AULA 6 – 28/05: Revisão para certificação. 



DESENHO DAS LETRAS 



1. Desenho com letras:  
Poesia Concreta 

Poesia concreta é um tipo de poesia vanguardista, ou seja revolucionária, de carácter 
experimental, iniciado na Europa. Chegou no Brasil na década de 1950. 
 
Procura estruturar o texto poético escrito a partir do espaço do seu suporte, sendo ele a folha 
de papel ou não. 
 
Busca a superação do verso como unidade rítmico-formal e adere a forma, o desenho da 
própria palavra como elemento visual e poético. 



Exemplos : 



Outros exemplos de poesia concreta desenvolvidos: 













2. Desenho com letras:  
Tipografia 

É a arte e a técnica de compor e imprimir com uso de tipos, determinado sinal de escrita 
(letras e algarismos). Exemplos: 
 
- Arial 

 
- Calibri 
 
- Comic Sans 
 
- Times New Roman 

 

- Ravie 
 



REPAREM NA ESTRUTURA INVISÍVEL QUE EXISTE.  



Observaremos as estruturas de linhas que compõe os tipos. 











3. Desenho com letras:  
Letra Bastão 





Norma para Estruturar a letra Bastão: 
Materiais: régua, esquadro(s), lápis. 

6
 

4
 

Linha Maiúscula 
Linha Ascendente 

Linha Descendente 

Linha Base 

C
o

rp
o

 M
ai

ú
sc

u
la

 

C
o

rp
o

 M
in

ú
sc

u
la

 

Usada somente para a letra minúscula 



EXERCÍCIOS 
 
 
 
1) Exercício de construção de retas e letra bastão.  
 
2) Fazer Exercícios da Página 2, 3, 4 e 6. 



Distância Entre Elementos Geométricos 



3. Distância entre elementos geométricos: 

Ponto à Ponto – Conhecendo os 2 pontos 

A menor distância 
entre 2 pontos é 
uma linha reta; 
 
Podemos dizer: 
 

dist (A; B) = 15 cm. 
 
(AB) = 15 cm. 



3. Distância entre elementos geométricos: 
Ponto à Ponto – Conhecendo os 1 ponto e a distância do outro ponto 

A distância entre entre 1 
ponto conhecido e um 
outro desconhecido, onde 
você saiba a distância, te 
dará um raio  de medida 
que permitirá traçar a 
linha onde o outro 
elemento se encontra; 
essa linha irá descrever um 
círculo. Um ponto fixo com 
uma distância também 
fixa. 
 
Podemos dizer: 
 

(O, d) = círc (O,d). 
 



3. Distância entre elementos geométricos: 

Ponto à Reta – Conhecendo o ponto e a reta 



X
 c

m
 

y cm 

A menor distância entre 
entre 1 ponto conhecido e 
uma reta dada será 
encontrada por uma 
perpendicular a partir da 
reta até  que encontre o 
ponto. 
 

 

(A) 



3. Distância entre elementos geométricos: 
Reta à Reta – Conhecendo uma ponto e uma distância fixa. 

d
is

t.
 

d
is

t.
 

d
is

t.
 

A distância de uma reta até outra com uma distância 
contínua, será uma reta paralela.  
 

 



3. Distância entre elementos geométricos: 
 
 

Aplicações 
Distâncias entre elementos na composição de imagem 











Esquema para entender o transporte de imagem usando grade, ou malha,  
geométrica. Identificação de pontos, retas e distâncias. 



O transporte pode se dar por meio da marcação de pontos equivalentes, para depois ser traçada as 
retas, e planos. O preenchimento costuma ser a ultima etapa. O desenho é desenvolvido com 
bastante treino de mão (e do corpo) e do ajuste do olhar. 



EXERCÍCIOS 
 
 
1) Exercício técnico de traçado de retas fortes e fracas utilizando instrumentos. 
com o auxílio de régua ou esquadro trace retas PARALELAS com um traço fraco e  
retas  paralelas com traço forte. Exemplo: 

Perceba que você pode fazer com um mesmo lápis e alterar a intensidade da força da sua 
mão sobre o papel, ou utilizar um grafite de graduação diferente para dar este efeito. 

Fr
ac

o
 

Fo
rt

e 



2) Construa uma imagem que contenha as seguintes informações: 
 
Pode ser artística ou técnicamente: 
 
-  a figura geométrica que contém 4 pontos tendo uma mesma distância entre todos eles. 
 
- a figura geométrica representada através de um ponto fixo (o) e uma distância (d) 
constante. 
 
O esquema que representa a menor distância entre 1 ponto (A) e uma reta. 
 
O esquema que representa a distância entre 2 retas paralelas. 
 
 
3) Fazer Exercícios da Página 9 à 12. 



Resumo do conteúdo: 
 
Distância entre Elementos Geométricos. 
 
Lembre-se: 
 
Ponto  
(A); (B); (C); (D); etc. Escrito com letra maiúscula. 
 
Reta (linha) 
(r); (s); (t); etc. Escrito com letra minúscula. 
 
Segmento de Reta 
(AB); (CD); (EF); etc. Escrito com duas letras maiúsculas, que descrevem os pontos que 
formam o segmento de reta. 
 



Distância Entre 2 Pontos 
Conhecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segmento de reta (AB). 
 
 

A 

B 

Distância Entre Ponto e 
Reta Conhecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segmento de reta (CD) 
perpendicular a reta (s) 

dada, passando pelo ponto 
(C) também dado. 

 
 

Distância Entre 2 Retas 
Paralelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segmento de reta (EF), que 

representa uma 
perpendicular a reta (t) 
passando pela reta (v). 

 
 

+ 
C 

D 

E 

F 

s 
t 

v 



O que é distância? 

Espaço entre dois (ou mais) corpos. A menor distância geométrica entre os corpos é 
representado por um segmentos de reta.  
  



Na geometria é comum substituirmos a distância numérica, pela distância gráfica. 
Onde uma linha representa uma medida. 
 
E podemos representar essas medidas utilizando segmentos de reta e construções 
com o auxílio de ferramentas.  
 
Para saber a distância entre 2 pontos eu posso ligá-los e depois calcular a medidas 
com uma régua, por exemplo. 
 
E se eu quiser dividir este segmento em partes iguais eu poderei fazê-lo utilizando 
esquadros e compasso.  
 
Como por exemplo a MEDIATRIZ.  












