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INTRODUÇÃO 

O Desenho de representação é uma das cartas coringas 
do Designer ao apresentar um projeto. É com essa 
ferramenta que são desenvolvidas, criadas e 
demonstradas as alternativas durante o 
desenvolvimento de um produto. Esses desenhos 
podem ser feitos em forma de sketch, a partir de traços 
de caneta ou lápis esboçados no papel ou em forma de 
rendering, sendo expressivos ou realistas, enfatizando 
as cores, composições, luzes e texturas do objeto 
representado. São essas técnicas que vão melhorar a 
capacidade de visualização espacial do designer, e 
auxilixar na explicação das ideias e conceitos de 
projeto para qualquer outra pessoa. 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 

A atividade de monitoria tem com objetivo o 
acompanhamento, e desenvolvimento dos alunos junto 
ao professor da disciplina, na resolução de atividades e 
esclarecimento de dúvidas, em sala e extra classe. 

 

 

SKETCH  

A Figura 1 representa um sketch explorativo. O 
uso desse tipo de desenho é importantíssimo na 
geração de alternativas para o projeto, pois 
facilita a elaboração de uma maior variedade de 
desenhos em menos tempo, variando formas, 
composições e até possibilitando a mesclagem 
entre as características de cada alternativa. 

Esse processo descontraído do sketch atribui 
liberdade para criar desenhos auxiliares que 
ajudem a entender o densenvolvimento do 
projeto, como setas que indicam algum detalhe 
sobre alguma parte do produto ou algumas setas 
curvas para indicar rotação ou movimento de 
abre e fecha.  

 

RENDERING 

A Figura 2 exemplifica um rendering de usuabilidade 
do produto. Esse tipo de representação é interessante 
para mostrar o modo de uso e a escala do produto, ou 
seja, o tamanho que este terá em relação ao usuário. É 
importante notar que os elementos que compõem a 
montagem do desenhno  costumam ser feitos em lápis 
ou caneta, para não atrair mais a atenção do que o 
produto renderizado. 

Nesse tipo de representação manual as canetas 
markers são as ferramtentas mais utilizadas, pois elas 
preenchem o papel uniformemente, atribuindo um 
aspecto de plástico ou metal para o produto. Além das 
markers, podem ser utilizados materiais como pastel 
seco, para texturas mais opacas, e tinta gouache 
branca para pontos de luz e reflexo. 

O desenvolvimento dos renderings, e também dos 
sketchs, pode ser feito em softwares de desenho, o 
que possibilita outras diferentes texturas, além da 
possibilidade de desenhar e apagar quantas vezes 
forem necessárias. 
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Figura 2 - Rendering de usuabilidade. 


