
Desenho
Fundamentos do



O curso de desenho das artistas plásticas Thamy Barbosa e Ra Cassiano surgiu 
depois de longos anos observando que existem dois mundos nas artes que 
entram em disputa: o da técnica do fazer artístico e o da percepção, o intuitivo. 
Muitas vezes são tratados como opostos dentro do fazer artístico, o que é um 
grande desperdício. Acreditamos que a técnica e a percepção devem andar de 
mãos dadas, sendo estimuladas simultaneamente, como se fossem peças de uma 
grande máquina que precisam se encaixar para tudo funcionar.

 Sobre o curso



 Informações
Público-alvo:

Interessados nas áreas das artes, design, arquitetura, tatuagem, ilustração, pintura e quem 
acha que não é possível aprender a desenhar. 

Idade mínima de 16 anos.

Duração:

Período entre 8 a 10 meses - aulas de 2h, total de 8h mensais.

As aulas acontecem em pequenos grupos de no máximo 8, com atendimento 
individualizado, onde ritmo será ditado pelo próprio aluno.

Agende uma aula
demonstrativa gratuita



Módulo 1 - Percepção

Exploramos a qualidade da linha e 

dinâmica do traço, com o objetivo de 

trabalhar a percepção do todo, dos 

espaços e das bordas. Exercícios rápidos 

e que incentivam a produção de 

sketches e posteriormente a 

arte-finalização. Possibilita desenvolver 

texturas e criação de padronagens. 



Módulo 2 - Linhas de 

construção

Aqui, o que trabalhamos é a simplificação 

das formas orgânicas e proporção entre os 

elementos. Vamos estudar as formas 

básicas e aprender como compor as mais 

complexas, partindo sempre de estudos 

2D para o 3D.



Módulo 3 - Valores Tonais

O entendimento da volumetria do 

objeto é fundamental para darmos o 

próximo passo, trabalhar a escala tonal. 

Vamos apresentar os componentes de 

luz e sombra e os tipos de transições. 

Composição em alto contraste e o 

direcionamento da luz como das 

sombras projetadas, estão incluídos no 

módulo.



Módulo 4 - Composição

O direcionamento do olhar sobre uma 

pintura é o foco neste módulo. Como 

determinar a escala de importância em 

função da representação dos objetos - 

somando tudo o que aprendemos até 

aqui: proporção, volume e valor tonal.



Módulo 5 - Teoria da Cor

Neste último módulo, veremos como 

utilizar as manchas, as fusões entre as 

cores, as etapas da pintura e a 

interpretar o tema escolhido. Além de 

adquirir o desprendimento da linha, 

como compor com as cores e trabalhar a 

variedade de que as diferentes técnicas 

e ferramentas oferecem.



Buscar um desenho mais dinâmico e expressivo, onde o aluno possa desenvolver 
sua visão e estimular uma compreensão artística sobre seu próprio trabalho, 
com muita produção.

O curso também é destinado para quem não acredita que é possível desenhar, 
ajudamos a desmistificar o processo do desenho e mostrar que todo mundo 
pode aprender e, acima de tudo, aproveite e curta as etapas do aprendizado.

Objetivos



 Investimento
Mensalidade:

R$ 250, à vista, no débito ou  transferência bancária 

Horários:

Presencial RJ - Segundas ou Quintas      Online - Horários agendados

08h às 10h     10h às 12h Presencial GO - Segundas ou Sextas 

14h às 16h    16h às 18h 08h às 10h     10h às 12h 

18h30 às 20h30 14h às 16h    16h às 18h       

Thamy Barbosa - (21) 97400-8015 Raiana Cassiano - (62) 98123-8268


