
Você sempre quis desenhar, mas não sabia como começar?  
Leia isto se quer fazer desenhos incríveis desmistifica todas 
as técnicas e processos, fornecendo tudo que você precisa para 
começar a desenhar. 
Em linguagem simples, este guia está repleto de esquemas fáceis 
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6

Vou provar isso. Pegue um lápis e assine seu nome.

ASSINE AQUI

Isso é um desenho. E, melhor ainda, é um desenho 
com um estilo! Delicado e preciso ou grande e ar-
rojado, não é melhor nem pior. Apenas diferente. E 
o que você acabou de desenhar é uma coisa natural 
para você.

Todo desenho começa com uma marca deixada 
sobre o papel. Seja o que for, não importa, porque 
você está expressando sua liberdade criativa. Você 
pode manter seus desenhos no âmbito particular e 
pessoal, ou mostrar ao mundo. Você decide.

Este livro apresenta cinquenta artistas diferen-
tes, com maneiras muito diversas de ver e desenhar 
o mundo. Entendendo as ideias por trás de seus de-
senhos, você se sentirá mais confiante para fazer 
seus próprios desenhos. Alguns deles você vai ado-
rar e outros talvez lhe pareçam difíceis ou compli-
cados. Isso é natural, mas examinando o trabalho 
de outros artistas é que aprendemos e melhoramos.

Todo mundo pode desenhar
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Este livro lhe dará um vislumbre do enorme esco-
po e alcance que o desenho tem para oferecer. Ele 
apresentará a você as habilidades práticas e téc-
nicas que lhe permitirão explorar essas diferentes 
avenidas. Mas há duas coisas de que você precisa 
se lembrar:
• Nem todo desenho que você fizer será uma 

obra-prima. Até os mestres têm seus dias ruins.
• O desenho é uma prática para toda a vida. 

Quanto mais você treinar, melhor ficará e, ao 
final, você encontrará seu próprio caminho. Este 
é apenas o começo.

Isso pode ser frustrante quando se está começan-
do. Mas lembre-se, acima de tudo, o desenho é 
divertido e, depois que você começa, ele se torna 
completamente viciante.

Como Pablo Picasso disse uma vez: “Para saber 
o que quer desenhar, você tem que começar a de-
senhar…” 

Então, pegue um lápis e um papel e comece a 
desenhar.
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Mulher sentada com colar 
Wyndham Lewis 
c. 1923

Quantas vezes você já disse que não sabe desenhar? 
Se disse, não pense mais assim. Isso é desistir antes 
mesmo de começar e significa que a maior barreira para 
aprender a desenhar é você mesmo. A melhor maneira 
de se livrar dessa barreira é relaxar.

Relaxar e não se preocupar com seu desenho – é 
mais fácil falar isso do que fazer. Neste capítulo, quero 
que você aceite que seus desenhos nem sempre ficarão 
do jeito você imagina, ou que gostaria que ficassem. 
Tente desligar a parte de seu cérebro que tem ideias 
preconcebidas sobre como deve ser um desenho. O 
que está em jogo aqui é apenas o ato de desenhar, não 
a aparência dos desenhos. É o processo, não o produto, 
que é importante. 

À medida que começar a relaxar, você vai se 
preocupar menos com o modo como está desenhando e 
olhar mais para aquilo que está desenhando. E quanto 
mais você olhar, mais começará a ver as coisas de forma 
diferente.

RELAXE. VOCÊ ESTÁ APENAS OLHANDO.

Iniciando
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INICIANDO

Não pense, rabisque

O rabisco de Matt Lyon é uma explosão de espirais, 
curvas, formas e sombras. Pode não se parecer com 
nenhum rabisco que você faria, mas isso é porque 
os rabiscos de cada pessoa são diferentes. Eles são 
simplesmente o que desenhamos quando nosso 
cérebro é desligado, ou pelo menos ocupado por 
outra tarefa, como conversar ao telefone.

Esse tipo de desenho surge livremente; então, 
deixe-o evoluir e tomá-lo de surpresa. Não importa 
a aparência final, porque é apenas um rabisco, ora, 
então relaxe e divirta-se. Para Lyon, porém, a liber-
dade do rabisco fornece um ponto de partida para o 
que acaba sendo um trabalho artístico interessante.

Taxinomia imprópria
Matt Lyon
2007

Outro exemplo:
Mattias Adolfsson, p.  107

Você pode desenhar assim em qualquer lugar e sobre qualquer 
coisa. Não há nada de certo ou errado na arte de rabiscar, já 
que os rabiscos de cada pessoa são realmente diferentes. Esse 
é um espaço artístico onde você pode brincar à vontade e fazer 
o que quiser. Pode criar uma personagem de aparência maluca 
ou uma sinfonia de curvas – tudo bem, é apenas um rabisco.
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O simples é eficaz

Vá a Nova York e garanto que você verá essa flor 
ao caminhar através do caos de letreiros, edifícios, 
carros e multidões. Quer seja pintado nas paredes 
laterais de um edifício de dez andares ou impresso 
em um adesivo minúsculo, a simplicidade vívida 
do motivo o faz se destacar, como uma voz tranqui-
lizadora e constante em uma cidade que muda o 
tempo todo.

No trabalho do artista de rua Michael De Feo, 
essa flor pode parecer simples, mas ele a desenhou 

muitas vezes em seu estúdio. E foi só quando en-
controu a curva suave ideal para o caule e a dife-
rença de tamanho desejada para as pétalas que ele 
se deu por satisfeito e a saiu plantando por toda a 
cidade.

Os desenhos não precisam ser complicados ou 
elaborados. É um passo simples entre a liberdade 
de um rabisco e um desenho elaborado e elegante 
como o de De Feo.

Ícone de flor
Michael De Feo
1994 em diante

Outro exemplo:
Pablo Picasso, p. 122

Pegue um elemento de seu rabisco do exercício anterior  
e refine, desenhando-o várias vezes, destilando-o 
gradualmente até sua forma mais simples e essencial.

INICIANDO
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