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Apostila de Desenho Infantil
  Essa apostila tem como objetivo introduzir os funda-
mentos do desenho e suas técnicas de maneira bem sim-
plificada.

  Com isso conseguiremos aprimorar algumas habilida-
des tais como: melhora da coordenação motora, senso 
de observação, senso de concentração, melhora na cali-
grafia...

  Serão ensinadas diversas técnicas, com atenção prin-
cipal no conhecimento dos materiais e a aplicação correta 
da técnica. 
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Lápis: HB, 3B e 6B;
1 Borracha macia;
1 Esfuminho No 4;
1 Bloco Canson A3 200g/m2;
1 Régua de 50 cm;
1 Lixa No 320;

Material (Grafite)
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  É o início do desenho, deve ser feito de maneira bem 
simples e bem suave, sem forçar o lápis sobre o papel, 
para não marcar ou sujar o trabalho, o esboço é um “ras-
cunho” do desenho. 

Esboço
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  Para fazer o esboço, usamos diversos formatos, como; 
círculos, quadrados, triângulos e ovais.

  Para desenhar o esboço devemos usar o lápis HB, 
sem forçá-lo no papel, para ficar fácil de apagar e não 
marcar o papel.
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  São traçadas no desenho com a régua duas linhas em 
forma de cruz, isso para colocar o desenho no meio da 
folha, e deixar o desenho no tamanho correto.

As linhas em forma de cruz devem ser feitas com o lápis 
HB e de maneira bem suave, depois estas linhas serão 
apagadas.

Diagramação
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Diagonal
  A diagonal é feita para aumentar ou diminuir o dese-
nho, através de linhas que são traçadas no papel. Come-
çamos desenhando um X, depois uma cruz, e logo após 
um balão.
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  Depois da diagonal feita, colocamos o desenho tra-
çado no canto da folha e traçamos a linha diagonal, para 
que o desenho fique do tamanho correto.
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Decalcagem
  Com o desenho pronto na folha com a diagonal, pode-
mos passar o desenho ampliado no tamanho correto para 
outra folha, por isso devemos decalcar o desenho.

  Para decalcar preenchemos com o lápis 6B o verso do 
desenho, depois prendemos uma folha na outra com um 
ou mais clipse.
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  Com o lápis 3B passamos o lápis por cima do traço 
do desenho, com isso o grafite que está por trás da folha 
de cima passará para a folha de baixo. Quando passar o 
lápis em todo desenho, poderá desprender uma folha da 
outra.
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Preenchimento (Grafite)
  O preenchimento com 
o grafite deve ser feito em 
movimentos circulares 
(bolinhas), isso fará com 
que não pareçam man-
chas em seu desenho. 
Sempre mantendo o lápis 
bem inclinado e a mesma 
força.

  Não faça “bolinhas” mui-
to grandes, isso vai fazer 
com que o fundo do papel 
apareça e também vão apa-
recer as linhas marcadas 
e não um preenchimento 
uniforme. Se isso ocorrer 
provavelmente terá que re-
fazer o preenchimento até 
que todas as marcas desa-
pareçam.   Depois que o pre-

enchimento for feito  de 
maneira correta, usamos 
o esfuminho para suavi-
zar as marcas do lápis e 
espalhar o grafite. O es-
fuminho deve ser usado 
com movimentos circula-
res e bem inclinado.
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Escala de Cinza

Observando os tons do desenho aplicaremos o seu pre-
enchimento, para os tons mais claros usamos o lápis 
HB. Para os tons médios usamos o lápis 3B e para os 
tons mais escuros usamos o lápis 6B, sempre o preen-
chimento em “bolinhas” e o lápis bem inclinado.
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Estudo das Cores
Cores Primárias:

Cores Secundárias:

  São cores puras, que não sofrem misturas.

  As misturas das cores podem variar de acordo com 
a quantidade de cor na mistura. Exemplo: na mistura do 
amarelo com azul (ciano), se colocarmos mais amarelo 
na mistura, teremos como resultado um verde claro.

  É a mistura entre duas cores primárias.
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Cores Terciárias:
  É a mistura entre uma cor primária e uma secundária ou 
suas graduações.
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Cores Quentes

Cores Frias

  As cores são chamadas de quentes e frias porque nos 
transmitem esta sensação de temperatura. As quentes 
nos lembram sol, fogo, são muito alegres e excitantes e 
têm o poder de se aproximarem mais e parecerem maio-
res.

  As frias nos recordam água, a floresta, são calmantes 
e até certo ponto depressivas e têm o poder de se afasta-
rem e de parecerem menores.
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Círculo Cromático
  Como o próprio nome diz, o círculo cromático é um 
círculo formado por 12 cores: 3 primárias (azul, magenta 
e amarelo), 3 secundárias (laranja, verde e violeta – que 
são obtidas através da mistura das cores primárias) e 3 
terciárias (formadas através da mistura das cores primá-
rias e secundárias).
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Lápis de cor
  Lápis de cor comum é um lápis mais duro e mais bri-
lhante, não dissolve com a água.

  Lápis de cor aquarelável é um lápis mais macio e um 
pouco sem brilho, dissolve com a água (aquarela).
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A técnica com lápis de cor
  O lápis de cor deve 
ser usado com movi-
mentos circulares (boli-
nhas). Sem forçar muito 
e sem deixar espaços 
em branco, lembrando 
que o lápis deve ficar 
bem inclinado.

  Não faça (boli-
nhas) muito gran-
des, isso vai deixar 
aparecer o fundo do 
papel e pode apare-
cer manchas no de-
senho e terá que fa-
zer novamente para 
cobrir o fundo e eli-
minar as manchas.

  Para misturar as cores 
com o lápis de cor, devemos 
usar também movimentos 
circulares (bolinhas), come-
çamos com a cor mais cla-
ra e depois  a mais escura, 
uma sobre a outra e com o 
lápis inclinado. 
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Aquarela
  Técnica de pintura que usa a tinta com bastante água, 
deixando-a suave e a pintura irregular.

Aquarela em
Tubo

Aquarela em
Pastilhas

Bloco de
Desenho A3

Lápis
Aquarelável

Pincéis
Trigre 165

Pano

Tipos de aquarela:
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  Para pintar a aquarela devemos umedecer o local 
onde será pintado com água e aplicar a tinta bem agua-
da, a água irá ajudar a espalhar a tinta sobre o papel. Em 
alguns momentos poderá usar a tinta sem  umedecer o 
papel, para não espalhar tanto a tinta.

Existem diversos tipos de aquarela, mas a indicada é a 
aquarela em pastilhas, por ser mais prático e fácil de usar, 
principalmente para crianças.
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Guache - P.V.A
  Técnica de pintura na qual a tinta é mais cremosa. É 
misturada com pouca água as cores mais fortes, uma co-
bre a outra. Exemplo: se pintar uma de amarelo e depois 
de seca pintar por cima do amarelo o azul, o azul cobrirá 
o amarelo não ficaria verde como na aquarela. 
Materiais para pintura:

Tinta P.V.A ou Tinta Guache 
(Acrilex)

Pincéis
Trigre 165

Godê Pano

Bloco de
Desenho A3
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Para pintar com guache ou P.V.A (Acrilex), primeiro de-
vemos preparar a tinta no godê, misturando um pouco de 
água à tinta de modo que fique cremosa. As cores podem 
ser misturadas umas com as outras, para obter outras co-
res, de acordo com o estudo das cores.
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www.sscursosdedesenho.com


