
Curso de pintura (óleo/acrílica) 

 

 

 

 1 – Introdução 

Para todos aqueles que queiram aprender ou aperfeiçoar a técnica da pintura a 

óleo ou acrílica, assim como seus segredos e macetes.  

 

2 - Objetivo 

Fazer com que o indivíduo, por intermédio da pintura, possa despertar sua 

criatividade e sensibilidade.  

 

3 - Justificativa 

Este projeto, apesar de ser ministrado para várias pessoas ao mesmo tempo, é 

variável quanto ao ensino individual, respeitando assim, os limites, 

personalidade e ritmo de cada um. 

 

4 - Metodologia   

Se o interessado não tiver conhecimento de teoria das cores, será dado 

exercícios que ele poderá desenvolver em casa ou com o professor, se assim 

desejar. No atelier, descobriremos várias técnicas como gordo sobre magro, 

veladura, ala-prima, imprimação etc. Serão ensinados muitos efeitos como 

perspectiva aérea, esfumado, luz e sombra entre outras. 

 

5 – Cronograma 

Nos primeiros encontros serão dadas algumas noções de desenho e 

distribuição do objeto no contexto e espaço da tela ou suporte. Em seguida 

aprenderemos a ter um olhar mais crítico e observador usando a criatividade 

aliada à técnica para poder nos expressar. Finalmente usaremos esses dois 

fatores acrescentando ao conhecimento de teoria das cores, texturas e formas 

para avançarmos numa direção mais profissional. 

 

 



6 - Carga horária 

Por ser um projeto voltado às artes, e por isso mesmo flexível, não há um 

tempo exato para seu término. A duração irá depender muito do local ou da 

instituição que irá ceder o espaço e da disponibilidade e horário desta. 

 

7 - Público alvo  

Qualquer pessoa interessada em aprender pintura. 

 

8 – Material necessário   

Tinta a óleo ou acrílica: amarelo limão, vermelho carmim, azul da Prússia, 

branco e preto. Pincéis da série 141 ou 815 nº. 06, 14, 18 e 22, Óleo de linhaça 

Solvente Ecosov, aguarrás, telas30x40 cm Lápis Carvão vegetal (fusain), 

Paleta de madeira, cavalete de mesa, vidro (maionese) e trapos para limpeza. 

 

 

 

 

Breve Currículo 

 

Rubens Cavalcanti da Silva nasceu em São Paulo, Brasil. É artista plástico, 

fotógrafo e poeta.  Começou sua carreira em 1975. É pós-graduado em Arte 

terapia na FATEA (Faculdades Integradas Tereza D'Ávila), Participa de várias 

exposições no Brasil e no Exterior. Trabalha como arte educador e freelance na 

área de publicidade.  

 

Participa ativamente, desde 2004, do grupo de gravura Atelier do Officina, na 

Vila Mariana/SP.  

 

Seus trabalhos estão nos seguintes acervos de Museus: Secretária de Cultura 

de Londrina/PR (Afro-brasileira dos Palmares), Biblioteca Nacional do Rio de 

janeiro/RJ, Pinacoteca Aldo Locatelli/Porto Alegre/RS, Museu Barão de Mauá, 

Mauá/SP e Pinacoteca do Estado de São Paulo/SP. 

 

 


