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Durante o semestre 2021/1, junto dos bolsistas Isac e Monique, demos continuidade às 
atividades iniciadas no semestre de 2020/2, de propor exercícios de sketch utilizando os métodos 
apresentados no artigo intitulado “Uma Análise do Desenho de Representação como Ferramenta 
do Design”, elaborado em 2018 pelos bolsistas anteriores deste projeto. 

Assim como no semestre anterior, fiquei responsável por aprimorar os exercícios propostos 
utilizando o método do cubo. Neste método, o aluno deve primeiramente escolher a melhor 
perspectiva para representar o objeto – a que mais valorize a sua forma e características 
específicas – são estas: isométrica, dimétrica e trimétrica. Após a definição da perspectiva, é 
preciso criar o cubo, seu tamanho varia de acordo com o objeto a ser desenhado, por isso é 
importante que o aluno treine sua capacidade de transferir as dimensões do objeto para o papel 
repetindo este exercício com peças de tamanhos variados. Conforme o aluno for ficando mais 
confiante em suas habilidades, os detalhes podem ser acrescentados ao final do desenho à mão 
livre. 

O método do cubo é ótimo para quem está começando a se familiarizar com o Sketch e a 
construção dos objetos em perspectiva. Com base nisso, criei um passo-a-passo propondo a 
construção de peças mais simples e outras mais complexas, todas com tamanhos e formas 
variados. 

Seguindo a mesma metodologia do meu primeiro semestre na bolsa (no qual digitalizamos o 
conteúdo já existente da apostila proposto pelos bolsistas anteriores junto ao professor Célio), 
primeiramente fiz os desenhos à mão livre com lápis e papel e então digitalizei utilizando o 
programa Photoshop do pacote Adobe. 

A figura abaixo é um exemplo de um objeto que pode ser considerado de nível médio para 
alguém que está iniciando no sketch, visto que possui várias curvas em seu acabamento, um 
produto com forma bem orgânica. 
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Figura 1. Exemplo do passo-a-passo feito à lápis. 

 

 

Figura 2. Exemplo digitalizado 
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Paralelamente ao desenvolvimento do passo-a-passo, dei continuidade aos estudos de luz e 
sombra e idealização de exercícios para comporem a apostila. Tivemos também reuniões com o 
orientador para discutir os planos para o semestre seguinte sobre o cronograma e tarefas de casa 
bolsista. 

 

 

Palavras-chave: Desenho manual. Expressão bidimensional. Ensino do Design. 

 


