
Curso aquarela | 3ª idade 

 

Objetivo 

Para todos aqueles que queiram aprender ou aperfeiçoar estas técnicas, 

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 de 3ª idade.  

 

Desenvolvimento 

Será explicado, antes de tudo, os tipos de materiais como papéis, pincéis 

etc. Em seguida trabalharemos com exercícios simples e por último 

descobriremos o mundo transparente da aquarela. 

 

Carga horária 

Uma vez por semana com três 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 aluno. 

 

Seleção 

Será feita por ordem de inscrição e a quantidade de participantes poderá 

ser de até quinze pessoas. 

 



Materiais 

Aquarela, bloco para desenho tipo Canson A4, pincéis da série 308, nº. 02 

e 06 e godê de louça ou plástico. 

 

Sobre a aquarela 

Três coisas são importantes para se fazer uma boa aquarela: o papel, o 

pincel e, claro, a aquarela. O papel tem que ser de boa qualidade (Arche, 

Aqua, Fabriano etc). O pincel deve de ser macio, como os de pelo de 

marta, por exemplo, ou sintéticos. 

Já a aquarela não pode deve ficar atrás. Toda pintura feita com aquarela 

tende a perder a cor com o tempo, porém se esta for de boa qualidade, 

isso não acontece.  Como saber sobre qualidade? Simples: todos os tubos 

de tintas, seja óleo, aquarela, acrílica etc., vêm com uma ou mais marcas 

(* / + / O). A quantidade das marcas aponta para a qualidade. As outras 

são para amadores e estudantes. 

Há basicamente duas técnicas. Pinta-se com o papel seco ou molhado. 

Isto será explicado com mais detalhes nas aulas. 

 

Sobre o professor 

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

fotógrafo e poeta. É pós-graduado em Arteterapia. Participa de várias 

exposições no Brasil e no Exterior. Trabalha como arte-educador. 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. 

 

 

Contato: rubenscavalcanti02@yahoo.com.br  

https://www.linkedin.com/in/rubenscavalcantidasilva/ 

Site: https://rubenscavalcantti.wixsite.com/arte 
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