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e aqui são ministradas aos nossos
erficialidade, serão, podemos afirmar,

Ijjque, leilão gôstV sr pendor para essa arte,
is princípios indispensáveis ao seu estudo.lispen
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"NOÇÕES DE DESENHO" oferece páginas calcadas em ensina-
mentos de um saudosp-mestre da matéria, nosso antigo colaborador
Álvaro Mtorin^JSEJfl), aMjoJde^envolveu de modo mais completo
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"Primeiras Regras do Desenho

o na "Coleção Seth"
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Daí poderrnos ai

têm real e indiscutível

te roteiro para o estudo dessa arte.

Nem sempre o que interessa é a largueza e a extensão de um tra-
Ji ^nf^balho. A síntese, quando acompanhada de clareza e objetividade, ofe-

rece mais affiyertp qüé^l^áv<tyamentqrs^de palavras.

Os leit.
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Os leitores e, especialmente, seus mestres, manuseando ede"0™°-^^%*«®^ I j ^
Para próximo lançamento, como, aliás, vai mencionado i

tracapa,

na con-

emos em preparo 
"HISTÓRIA DA TERRA E DO HOMEM",

para qu< desejamos, desde já, chamar a atenção dos leitores



PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE DESENHO
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Tinta flançufm Vaso para àqua
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Prancheta eJZfegua T
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V^UEM quer ser profissional do desenho e pretende auferir lucros

com o seu trabalho, precisa, locjo dc início, conhecer pelo menos as no

ções mais elementares de geometria e saber manejar os instrumentos

essenciais à profissão.

Por maior que seja a intuição artística, é preciso aprender as

regras e os meios práticos de resolver pequenos problemas fundamen-

tais da arte de desenhar.

Para fazer um esboço, concretizando o conjunto de uma idéia,

basta um simples pedaço de papel, lápis, pena ou pincel e tinta, que

se podem usar à mão livre, numa impressão geral, sem grandes de-

talhes. Se quisermos, porém, transformar um croquis, traçado ligeira-

mente, numa execução definitiva, acabada, e em maior escala, já en-

tão precisamos conhecer as regras de o fazer e o uso técnico dos ins-

trumentos necessários.
$ >\- %

O aspirante a desenhista deve saber, por exemplo: colocar o

papel sobre a prancheta; usar a régua T nas bordas da prancheta para

fazer as linhas horizontais e verticais; marcar o centro do desenho;

aumentar ou diminuir uma reprodução e outras coisas, ainda, comezi-

nhas da técnica do desenho.

Para isso, portanto, é imprescindível conhecer o uso da régua,

do esquadro, do compasso, do tira linhas, do transferidor, etc.

O emprego desses principais instrumentos é o que há de mais

simples e não requer aprendizado especial. Basta vèr alguem usá-los

e logo se aprende o seu manejo e a sua finalidade. A continuação do

seu uso traz facilmente a destreza.

JANKIRU FEVEREIBO DE 1962



LINHAS GEOMÉTRICAS

RETAS

Horizontal
CURVAS
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FIGURAS GEOMÉTRICAS

Anqulo POLÍGONOS

A
Triângulo Quadrado tietângulo Paralelogramo

OAÔ 0
Cosango Trapêzio Pentágono Hexágonoo o

Octógóno Decàgono

SÓLIDOS
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Pirâmide Cubo Porale/epipedo
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Cone Cilindro Ssfera

JANEIRO — FEVEREIRO DE 1982



QUADRADO E DIAGONAL
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iòiviòão de um quadrado em auatro partes.
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Qu adrado aumen fado

emprego da diagonal para aumen fo ou redução propor cio*
na/ de desenhos.

Freqüentemente, o desenhista precisa aumentar ou diminuir a
.eprodução de um modelo. Quando não se tem ainda a prática de me-
dir a olho as proporções do que se quer reproduzir, usa-se traçar, com
a régua e o esquadro, um quadriculado sobre o modelo, e depois repro-
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duzir-se esse quadriculado, em escala maior ou menor, conforme se

queira, no papel em que se vai desenhar. Desta forma, é mais fácil
copiar o que se acha no modelo.

Outros meios existem que facilitam aumentar ou reduzir a repro-

duçõo de um desenho, como seja o de traçar sobre o modelo linhas

retas de referência, conforme se vê na página 12.

Convém, entretanto, para o esboço, limitar o modelo dentro das
linhas de um quadro.

Outra coisa necessária ao conhecimento dos que se dedicam ao

desenho, é o emprego da diagonal, que nos indica o tamanho propor-
cional do desenho, quando aumentado ou reduzido. Esse conhecimcn-

to é sobretudo útil para os casos de reproduções em gravura de impren-

ia, cujo processo de aumento ou redução é mecânico.

O QUADRADO COMO BASE DE LINHAS CURVAS

r^ 
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Gireulo à mão livre, inscríêo num auadradofo a mao livre, inscrito num a uai

E' mais fácil traçar um quadrado à mão livre do que um círculo.

E' igualmente mais fácil inscrever um círculo num quadrado do que
fazê-lo ao inverso, isto é, desenhar <im quadrado dentro de um circulo

traçado antes.

JANKIKO - KKVKKKIKO l>K IM2



O PLANO E A PERSPECTIVA
ESCOLHA, MARCAÇÃO E PROPORÇÃO — LINHAS DIRETIVAS

— PAISAGEM

Na natureza não há linhas, propriamente. No desenho, a ma-
neira mais simples que imaginamos para representar a forma dos obje-
tos é por meio da linha, que traçamos a lápis, a pena, a giz, etc.

Qualquer pessoa, mesmo que não possua grandes noções de de-
senho, poderá, com simples traços de contorno, dar uma idéia clara de
uma árvore, de um chapéu, de uma cabeça de perfil, etc, coisas estas
que têm formas próprias que permitem mostrá-las em contorno e até
em silhuetas. Esta maneira de representar os objetos, como se estives-
sem à altura de nossos olhos, isto é, sem que precise aparecer a profun-
didode de seus volumes, é o que se pode chamara forma geometral dos
objetos.

* * #

Nem todos os objetos, entretanto, têm formas características e
inconfundíveis, para que possam ser assim representados: um cubo, uma
pirâmide, uma bola, um livro, etc, são coisas de formas simplicíssimas,
mas que, para se definirem por meio de linhas é preciso que apareçam
conforme nossa vista está habituada a senti-las, isto é, abrangendo-as
nos suas profundidades, ou seja, em sua perspectiva.

x"'"*T*~i.Í:; ~Q~ Q-= ^ Ç> 
—z
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Um dado, por exemplo, colocado perpendicularmente à altura
de nossa vista, de maneira que só uma de suas faces seja observada,
não nos apresenta, em contorno externo, mais do que a forma de um
quadrado. Vêmo-lo, então, em plano geometral (N.° 1).
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Se, porém, guardando o mesma posição, o dado fôr colocado

mais acima ou mais abaixo da altura de nossos olhos, conforme mos-

tro a figura, ou em sentido oblíquo, então a suo forma variará, apre-

sentando-nos mais duas de suos faces. (N.° 2).

Vêmo-lo, assim, em perspectiva e temos, destarte, a idéia real

de um cubo.

¦ w
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N.° 3 N.° 4

Já um carretei, por exemplo, ou outro objeto cilíndrico equiva-

lente, mesmo que seja colocado perpendicularmente à altura de nos-

sos olhos e não vejamos os seus contornos senão em linhas retas, (ns.

3 e 4) o perspectiva da sombra mostrará facilmente a forma redonda
do objeto.

O mesmo acontece com a esfera que, para diferençar de um
círculo, é preciso que o sombreado, isto é, a perspectiva da sombra (oi
da luz) lhe dê a idéia de profundidade ou volume.



MARCAÇiO E PROPORÇÃO
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Marcação de modelos simples
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u MA vez que vamos começar do mais fácil para o mais difícil, de-

vemos colocar os modelos (que devem ser dè poucas linhas e formas

simples), à altura de nossos olhos e a uma distância suficiente para

que possam ser vistos de maneira geral e sem perspectivas de linhas.

E' importante considerar que o desenhista deve colocar-se dian-

te do seu trabalho, na mesa ou na prancheta, em distância e ângulo

visual convenientes a fim de não deformar a sua obra.

Ao começar um desenho, deve-se traçar sempre o centro do

quadro e bem assim conhecer o centro do objeto que se quer reprodu-

zir. Esta prática é muito necessária, sobretudo para os trabalhos de

arte comercial e industrial.

Como já se notou, o quadrado, e principalmente a linha reta,

desempenham função importante na reprodução dum modelo, maxi-

mé se tivermos que copiar um original já feito. A linha reta facilita,

sobretudo, a proporção e direção das formas dos objetos, conforme o

demonstra a página anterior.

T^ H
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Não só os primeiros modelos devem ser de feitio simples, como
também a distância, a serem colocados, dos olhos do desenhista, deve
ser suficiente e de forma c suprimir as linhas de perspectiva. Postos à
altura dos olhos, tornar-se-ão mais fáceis de desenhar.

rõ •!

7-***- r?S

í—7*—1

Mode1" Reprodução

O essencial, no começo, é que o principiante se habitue a de-
senhar do natural e adquira golpe de vista. Para facilitar este propó-
sito, vários são os modos de começar. Por exemplo: um cartão qua-
driculado, posto atrás dn modêio facilita bastante uma reprodução pro-
porcionada.

Além do fundo quadriculado,
atrás do modelo, pode-se ainda usar

o vidro transparente, que pode ser
igualmente quadriculado a tinta
nanquin e colocado à frente do ob-

jeto a desenhar.

o TICO-TICO
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A regra de proporcionar o desenho, medindo o modelo com o lápis
ou o carvão com que se trabalha, de modo a haver correspondência de
tamanho entre um e outro, é mais difícil, pois exige mais prática. E'
muito usada nas academias, para os estudos de gesso, modelo vivo ou

paisagem.
Consiste no seguinte: com o braço estendido marca-se com o

dedo polegar sobre o lápis ou o carvão, as,partes do modelo que se quer
confrontar ou conferir com outras, de forma a haver proporção no todo.
A mesma medida que se tira do modelo deverá corresponder no dese-
nho. Para se saber se este ou aquele detalhes está mais largo ou mais
alto do que outro, mede-se um deles e se compara.

A marcação inicial de um desenho, por meio do traçado reto,
diretivo, facilita muito a reprodução de um modelo, mostrando com
mais segurança a colocação e proporção das massas e favorecendo a
direção dos contornos que se terá de fazer.

Qualquer modelo a reproduzir, oferece logo aos olhos do estu-
dante, as linhas mestras de direção, por onde se deve começar.

JANEIRO — FEVEREIRO DE lttt 15



NOÇÕES DE PERSPECTIVA

A perspectiva tem por fim representar os corpos como se fossem
vistos através de um quadro e tais como eles aparecem aos nossos
olhos, isto é, segundo o aspecto que apresentam pela distância, posi-
ção, profundidade, etc.

Por si mesma, a perspectiva é ciência complexa e profunda, se
elevada a um alto grau de especulação. No nosso caso, porém, vamos
tratar apenas dos conhecimentos mais práticos e mais necessários ao
desenho artístico, apresentando os assuntos de forma compreensível
e aptos a serem facilmente comprovados pela observação do próprio
leitor.

¦,¦¦¦¦:¦.:"::¦ -¦„¦' _7 •:

r~ j^Lr^^b ^^^i^155©»»»^

O observador vê os corpos através de um quadro. Esses corpos
aparecem no quadro conforme o ponto de vista do observador.

Depende, pois, do ponto de vista por êle adotado, o aspecto que
lhe impressionará o senso artístico, e isso influirá, evidentemente, no
trabalho que executar.
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# Neste quadro, o observador (OB) colocou o seu ponto de vista )
ff principal (PVP) ao centro e vê a paisagem desta forma. 1

(  ! (
I OB 1
1 Neste, porém, o observador se acha situado num plano mais I

alto, mais à direita. A paisagem se modifica. 1

/ Observe-se a diferença nestes três quadros, onde a forma da /
f casa varia de acordo com a altura do observador. Como se vê, a linha I

\ do horizonte acompanha sempre a altura de seus olhos. f

17MNMRO - »>:VrHMKO DK IM2
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UM quadro temos a considerar, inicialmente: a linha do horizon-
te (LH), que marca ou limita a profundidade da área ou do espaço
perspectivo; a linha de terra (LT), que fica na base do quadro, e os
pontos e linhas de fuga.

Pontos de fuga são aqueles sobre os quais convergem as linhas
perspectivas, igualmente chamadas de fuga Estas linhas são horizon-
tais, se terminam sobre o horizonte; aéreas (A), se terminam acima,
no espaço, e terrestres (T), se finalizam abaixo. São as linhas de fuga
que determinam o tamanho relativo dos objetos em perspectiva e a
maior ou menor distância a que se acham do observador. Neste qua-
dro vemos sobre a linha do horizonte: P.V.P. ponto de vista principal
AC pontos acidentais, e D pontos de distância.

De todos os pontos de fuga, o
mais importante é o ponto de vista
principal, que fica, precisamente,
em frente do observador e perpen-
dicular à linha do horizonte. Esta
fica, por sua vez, sempre à altura
de nossos olhos, em qualquer ponto
em que nos achemos.

m^SftK. PONTO DE VtSTA
jj***W )X PRINCIPAL

UNHA f^fí^YJ^ fPOHORIZOIIT E

O TICO-TICO
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O observador olha de face um edifício alto, e com o ponto de
vista colocado sobre a linha do horizonte. A forma do edifício se con-

servará a mesma, através do quadro.

rrr ^v^ [7771 j

O observador muda o seu ponto de vista para o alto. Verá o
edifício sob a forma dum trapézio, devido às suas linhas laterais em

fuga. (

I^^BB _/^ W I - *^r my v_>' yMi -y
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O observador está colocado a uma altura em que consegue ver
o terraço. O edifício lhe aparecerá desta forma, com maior número de

linhas de fuga, em relação ao quadro. 1
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: QUADRADO
\em perspectivo'.mostrando o pon-
\todt distüacia (D)

*

CUBOS em perspectivo vistos de
face. Os Unhas verticais eonscruaa-st
sempre verticais, as horizontais fí-eaoi sempre paraJei as a linha do
hofl/jonjfe.

P.V.P.RVR

Retângu-o- em perspectiva Circular em perspectiva.

»
>

¦

Cubo vis/o de ângulo

» * \

>"•->:_.._
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_2__*<? vÂrA? oNiouame/ite

E' muito comum verificar-se a deformação, principalmente do

quadrado e do cubo, em perspectiva.
Para que não sofram essa deformação, é preciso que os obje-

tos não sejam vistos de muito perto, e se conservem a uma distância
conveniente do espectador, cujo ângulo visual deve abrangê-los sem
enforco.

20
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OMO já ficou dito, as linhas de fuga determinam o tamanho das

coisas. Neste quadro, o homem da calçada é da mesma altura do que
está em primeiro plano, conforme se constata pelas linhas ponteadas;
e o prédio do fim da rua, à esquerda, se estivesse colocado no mesmo

alinhamento horizontal do primeiro poste, teria mais de duas vezes a

altura deste. Verifique-se que na rua da direita, o ponto de vista é

outro, isto é, acidental. As suas linhas de fuga ficam situadas obli-

quamente à linha do horizonte.

Numa composição, a escolha do ponto de vista principal é mui-

to importante, pois deve predominar entre os outros possíveis pontos

de vista acidentais, e de forma a ssmpre destacar os elementos essen-

ciais do quadro.

JANEIRO — FEVEREIRO DE IK2



Além da perspectiva das linhas, há ainda a perspectiva aérea
e consiste em determinar a proximidade ou afastamento dos objetos

pela maior ou menor transparência do ar ou intensidade da luz, das
cores e das sombras. Os assuntos mais próximos são vistos com mais

precisão, ao passo que os mais longínquos vão perdendo gradualmen-
te os detalhes e o colorido.
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A escolha do modelo é de capital importância no aprendizado

do desenho. Deve obedecer a um critério adequado ao desenvolvimen-

to e à capacidade de cada um. Nesta página, damos como simples in-

dicações uma série de objetos de uso comum, que podem ser escolhidos

no próprio ambiente de trabalho, para serem desenhados do natural,

e já agora colocados em perspectiva onde o desenhista lhes examina-

rá as respectivas profundidades. Tais modelos podem ser desenhados

à vontade: — a lápis, coloridos ou não, a pena e tinta, a lápis carvão,

sombreados a esfuminho, a cores de aquarela ou de óleo.

JANEIRO — FEVEREIRO DE 1962 23



DESENHO DE PAISAGEM
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Uma janela enquadrando o trecho mais interessante da paisagem,

f 7/*M AaVál/aTa* I I ST, OSt *-/s 1 /V f~\- u„i cartão vasado ao"/centro 
para destacar os

motivos essenciais.
feita pe/í

'as mãos.

r^ara os desenhos de paisagem, a escolha dos assuntos é de ca-
pitai importância. Um desenhista ou pintor especializado no gênero,
descobre logo de um golpe de vista os motivos interessantes que se sa-
lientam num quadro, pois possue o sentimento e a técnica da compo-
sição e do conjunto. Nem por isso, entretanto, despreza a prática co-
mum de destacar os pontos mais interessantes de uma vista por meio
de um cartão vasado ao centro, por onde mais facilmente pode focali-
zar, escolher e comparar os assuntos que lhe agradam. Há ainda ou-
tra maneira mais rápida, que se obtém por meio das mãos juntas, con-
forme mostra a gravura.

o TICO-TICO



Ã FIGURA HUMANA
Os desenhos de retratos, talvez por um motivo de ordem psico-

lógica, impressionam a toda gente, sobretudo quando são semelhantes
ao original. Mas o desenho do rosto humano, por si só, não é, técnica-
mente, a parte culminante e a mais difícil da figura humana. O conjun-
to das formas do homem, da mulher ou da criança, na sua expressão de
vida e realidade, este sim, é considerado o grau máximo nas represen-

tações do desenho, e o estudo da anatomia humana é, por isso mesmo,
considerado indispensável para assegurar e completar a capacidade do

artista.
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O esqueleto é a armação, a forma básica do corpo humano. O

esqueleto é revestido de músculos, que o engrossam, cobrem as vísce-
ras e dão ao corpo humano as suas linhas definitivas. Na anatomia ar-
tística, só interessam os músculos visíveis. Sobre a forma lisa da pele
que cobre os músculos, adapta-se, então, o vestuário, que dá à figura

humana a sua representação mais comum na vida social.
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MEDIDAS DO CORPO
Em desenho, o chamado cánon humano é uma medida clássica,

procedente dos antigos. Não é real, como se compreende. É considera-
da, porém, como sistema de perfeição teórica. A experiência, a obser-
vação pessoal e sobretudo a força da personalidade é que guiarão o ar-
tista, quando sentir que precisará fugira estas medidas convencionais.

Em regra, para corresponder ao cánon geralmente aceito, to-
ma-se a cabeça como a oitava parte do corpo humano nos adultos e

quatro ou cinco nas crianças, conforme a idade 'de 1 a 3 anos' mais
ou menos.

ÁÀlrtb* J:JJs^ Ali.
A estatura do homem é mais elevada que a da mulher. As linhas

do corpo são mais augulosas e fortes, predominando o tronco sobre os

quadris. Na mulher, os quadris são mais largos do que o tronco. Na cri--
anca, a cabeça é mais volumosa em relação ao corpo. Braços e pc-
nas curtos.
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NÃO É APENAS UM DIVERTIMENTO PARA AS CRIANÇAS.'

EM SUAS 32 PAGINAS COLORIDAS
ENCONTRAM AS PROFESSORAS: TESTES, J OOOS, PROBLEMAS, BRINQUEDOS DE
ARMAR, PEQUENAS POESIAS, DESENHOS PARA TEMAS ESCOLARES, ETC, QUE

MUITO AS AJUDARÃO NAS SUAS TAREFAS TAO NOBRES.

Preço do exemplar Cr$ 15,00 Assinatura anual — 12 números—^ Cr$ 240,00
O pagamento da assinatura é feito adiantadamente por cheque, vale postal ou registro tom va-
lor declarado Não atendemos assiratura pelo Reembolso Postal. Também não aceitamos assina-
tura por 6 meses.

Pedidos à Sociedade Anônima "O Malho — Rua Afonso Cavalcanti, 33. Caixa Postal, 880
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altamente prático e educativo para ensinar a ler, facili-
tando a aprendizagem pelo interesse que desperta na
criança.

23.» edição — Preço : Cr$ 30,00
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Fartamente ilustrado, focalizando homens e fatos de
nossa Pátria. Resumo dos principais eventos históricos
desde o Descobrimento até os dias atuais. Cenas da His-
tória, retratos das principais personagens dos maiores
acontecimentos, com legendas claras e explicativas.

Aspectos do Brasil de ontem e atuais.
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