
DESENHO ARTÍSTICO 

 

Sinopse 

Neste curso, tentaremos desenvolver técnicas simples no tratamento da 

anatomia, perspectiva e desenho de observação. Mostraremos que todos nós 

somos capazes de nos expressar artisticamente seja qual for a modalidade 

escolhida. Basta para isto termos perseverança e dedicação. 

 

Público-alvo 

Qualquer pessoa acima de 10 anos com ou sem noção de desenho. 

 

Cronograma e metodologia 

Trabalharemos de forma descontraída e reflexiva, propondo exercícios 

simples e de observação no qual identificaremos luz e sombra, textura, 

forma e posicionamento no espaço dos objetos. 

 

Carga horária 

Um dia por semana, com 02 horas de duração. Por ser um curso livre, não 

existe um tempo determinado de duração, no entanto, a estimativa para um 

bom aprendizado, é de um ano, aproximadamente, dependendo muito do 

empenho da pessoa.   

 

Material e custo aproximado 

Bloco de sulfite, bloco de papel canson, lápis nº 2 ou Lapiseira 0.5, lápis 6b, 

Borracha, papel kraft (embrulho), carvão vegetal (fusain), giz branco, 

apostila (R$ 15,00). 

 

                                                          



Pintura a óleo e/ou Acrílica 

 

Sinopse 

Para todos aqueles que queiram aprender ou aperfeiçoar as técnicas da 

pintura a óleo ou acrílica, assim como seus segredos e macetes. Juntos 

desenvolveremos senso crítico e criativo que aliados à técnica farão com 

que o trabalho em si fique mais completo. 

 

Público-alvo 

Este projeto é destinado às pessoas acima de 10 anos. 

 

Desenvolvimento 

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. Neste curso, descobriremos técnicas como gordo sobre magro, 

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

perspectiva aérea, esfumado, luz e sombra entre outras. 

 

Carga horária 

Uma vez por semana com duas horas de duração. Por ser um curso livre, não 

existe um tempo preciso para terminar. Porém, numa avaliação aproximada, 

o ideal para um bom aprendizado, é de aproximadamente um ano, 

dependendo muito da dedicação do indivíduo. 

 

Material  

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. 

 

 

 

Sobre o arte-educador 

 

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

arte educador.  Começou sua carreira em 1975. Atualmente faz pós-

graduação em Arteterapia na FATEA (Faculdades Integradas Tereza 

D’Ávila). Participa de várias exposições no Brasil e no Exterior. Trabalha 

como arte educador há mais de 25 anos em ONGs, Centros Culturais e 

escolas. 

Seus trabalhos estão nos seguintes acervos: 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. 

 

Veja currículo completo neste site: 

https://rubenscavalcantidasilva.wordpress.com/autorretrato/ 
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