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1. Ementa  

 
 Desenvolvimento da visão espacial e da capacidade criativa de representação das diferentes formas 
através do desenho, croquis de observação e de linguagens gráficas específicas. Uso de técnicas e 
de procedimentos de desenho à mão livre e de percepção necessários para a representação de pro-
jetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo, envolvendo os diversos elementos em diferentes esca-
las. Desenhos de objetos, de edificações, de paisagem verde e urbana, de cidades. Perspectiva iso-
métrica, cavaleira e cônica. Esboço cotado. Estudo de luz e sombra. Uso de cores.  

 

 

2. Objetivos 

Caracterizar e exercitar desenhos à mão livre.  
Acurar a capacidade perceptiva dos estudantes, em especial aquela ligada à visão espacial.  
Capacitar o estudante na expressão formal, utilizando as técnicas de desenho de observação e de 
croquis.  
Estabelecer condições para que os estudantes façam escolhas coerentes de representações livres e 
artísticas mais adequadas à visualização dos projetos, visando o processo de ensino-aprendizagem e 
a prática profissional.  

 

 

 

3. Conteúdo programático 

a) Tipos, conceitos e técnicas básicas de desenho de observação  
Definições, tipos de desenho  
Materiais de desenho  
Técnicas básicas: traço, composição, proporção  
Noções de perspectiva  
Luz e sombra  
Cor e técnicas de uso  



 Serviço Público Federal  
Universidade Federal da Bahia 

FACULDADE DE ARQUITETURA 

 

 

Endereço: Rua Caetano Moura, 121, Federação CEP: 40.210-905 – Salvador -BA 

  

 

Desenho de observação de objetos diversos  
 
b) Desenhos de espaços edificações   
Identificação dos pontos de fuga  
Perspectiva com um e dois pontos de fuga  
Técnicas de representação dos espaços internos e externos de edificações  
Desenho de observação de arquiteturas “in loco”.  
Visitas técnicas.  
 
c) Desenhos e croquis urbanos  
Croquis e desenho de observação de espaços urbanos: entorno, quadras e partes de cidades  
Desenhos de paisagem urbana  
Técnica de representação da morfologia da paisagem  
Croquis e desenhos de observação dos elementos que compõem a paisagem (vegetação e outros ele-
mentos naturais, figura humana, etc.) 

 

 

4. Metodologia  

A metodologia adotada pretende motivar o estudante a desenvolver sua capacidade de visualização e 
apreensão espacial, e da morfologia urbana através da representação pelo desenho de observação.  
O curso envolve uma sequência metodológica, onde cada um dos seus módulos terão aulas 
estruturadas com as seguintes características:  
 
Aula expositiva abordando os conteúdos programáticos teórico-práticos, técnicas empregadas e 
exemplificação.  
Aulas práticas de exercícios acompanhadas pelos professores.  
Visitas guiadas  a locais que possibilitem o maior desenvolvimento prático dos conteúdos vistos em 
sala (especialmente nos assuntos de desenho de espaços externos, arquitetura, paisagem e cidade).  
Todo/a estudante deverá reunir os desenhos em uma pasta, onde irá guardar todos os exercícios 
desenvolvidos durante o semestre. 
  
Todo/a estudante deverá ter um “Caderno de Croquis” (A4, A5, etc) onde serão desenvolvidos 
desenhos diários tanto em sala (sempre no início das aulas) quanto em casa, individualmente por 
cada estudante, refletindo uma prática cotidiana do croquis, com temas diversos, indicados pela 
professora e também de escolha de cada um (média de 3 a 4 desenhos semanais). 
 
 

 

5. Recursos  

Serão utilizados os seguintes recursos didáticos:  
Sala de aula equipada com projetor multimídia, pranchetas (sem régua paralela) e cadeiras;  
Um flip-chart (cavalete com folhas de papel sulfite);  
Material (de uso dos professores)  
Maços de papel sulfite [ou similar] com três tipos de padrões A1, A3 e A4 (branco);  

 

 

6. Avaliação  

O sistema de avaliação será pautado em:  
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Avaliação processual - acompanhamento do desenvolvimento do estudante na realização das ativida-
des propostas;  
  
Em cada unidade, serão propostos trabalhos práticos envolvendo os principais tipos de técnicas de 
desenho à mão livre. Os exercícios envolvem uma gradual evolução de assimilação dos modos de 
representação mais simples aos mais complexos. Neste sentido, os exercícios devem envolver habili-
dades de representação de objetos e imagens tanto em sala de aula, como fora desta, em especial o 
desenho de edificações, áreas urbanas e da paisagem natural.  
A nota será composta por três avaliações ao longo do curso: Avaliação Parcial  e Avaliação Final 
(peso 5) e Avaliação do “Caderno de Croquis”“(peso 5).  
 
O “Caderno de Croquis” deverá um número expressivo de desenhos, refletindo uma produção 
individual e de escolha de cada estudante em seu cotidiano (média de 3 a 4 desenhos semanais). 
 
Os desenhos serão comentados e avaliados pela professora, quando da avaliação parcial e final. 
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