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Você tem vontade de começar a desenhar  
mas não consegue achar o momento ideal? 
Apesar de o desenho ser uma ferramenta  
fantástica para se relacionar com o mundo  
e, simultaneamente, abstrair-se dele, nem  
sempre é fácil encontrar tempo para apren-
der a desenhar e mergulhar de cabeça nesse 
universo mágico. Ciente da dificuldade que 
muitas pessoas enfrentam nesse sentido,  
Mike Daikubara criou este guia prático que  
fará você incorporar o desenho no seu dia  
a dia sem perceber. 

Desenhe primeiro, pense depois  
apresenta as dicas, as técnicas e os materiais 
mais importantes para quem pretende desenhar 
todos os dias. Aqui há sugestões desde uten-
sílios e estilos de desenho a orientações sobre 
como criar ilustrações interessantes e atraentes 
com poucos recursos, mas, principalmente, 
tomando pouco tempo livre. Você aprenderá 
inúmeros segredos para começar a desenhar 
de uma vez por todas. É possível praticar  
diariamente! Você só precisa saber como 
incorporar o desenho ao seu cotidiano. Neste 
pequeno livro, ensinamos por onde começar.

Mike Daikubara é ilustrador, artista e  
colaborador do www.urbansketchers.org.  
Desde que começou a usar um sketchbook 
para se comunicar de forma mais eficaz em  
seu trabalho como designer, nunca mais o 
abandonou. Em sua mochila há sempre um 
caderno de desenhos usado diariamente para 
criar esboços como forma de observar, com-
preender e aproveitar o mundo.
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Dedicatória 
Gostaria de agradecer especialmente à minha esposa, Kana, que tem  
me apoiado durante toda essa minha jornada de “urban sketching”, 
desde o ano 2000, quando comecei a carregar um bloco de desenho 
sempre comigo.

Este livro não teria sido possível sem a ajuda dela. Afinal, sempre que  
eu queria fazer algum desenho, tentava ser o mais rápido possível para 
conseguir passar mais tempo com minha esposa e nossos outros amigos, 
que também não desenham. Todas as técnicas apresentadas nas páginas 
a seguir foram desenvolvidas de forma que eu pudesse desenhar com 
cada vez mais rapidez. Foi assim que consegui juntar conteúdo suficiente 
para escrever este livro. Hoje em dia, consigo desenhar (minha paixão) 
sem abrir mão de aproveitar o meu tempo ao lado de minha esposa  
e meus amigos. E acredito que você também não precisará sacrificar 
alguma coisa em nome de outra. Pelo menos, é isso o que eu pretendo 
mostrar aqui!
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Introdução
• Você já quis fazer desenhos, mas desistiu por ter sentido que não 

sabia por onde começar ou por não dispor de tempo suficiente?

• Você já deixou de aproveitar alguma oportunidade para desenhar 
porque estava junto de sua família e/ou de amigos que não 
desenham e você não queria deixá-los esperando?

• Você já quis começar a desenhar ou teve vontade de se dedicar  
mais a essa atividade no seu dia a dia, mas não conseguiu encontrar 
o tempo para tal?

Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, este livro foi 
feito para VOCÊ!

Talvez você já seja um sketcher que sabe como se divertir desenhando em 
diferentes lugares com base na observação direta e tenha pegado este 
livro porque quer dar continuidade a essa atividade. Ou talvez você 
queira começar a desenhar, mas tem dificuldade em descobrir por onde 
começar ou como encontrar tempo suficiente em sua agenda tão lotada 
de compromissos. Independentemente das habilidades de que você já 
dispõe ou do seu nível de experiência, o objetivo deste livro é ensinar 
como conseguir mais tempo para desenhar.

Todos nós contamos com um tempo limitado no nosso dia a dia, mas 
usando as ferramentas, as técnicas e as dicas apresentadas ao longo 
deste livro, acredito que qualquer um possa criar desenhos maravilhosos, 
divertidos e memoráveis.

Desenhar é bastante gratificante. E eu estou aqui para ajudá-lo a 
incorporar essa atividade em sua vida diária cada vez mais!
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Para começar
Todo desenho começa com uma avaliação pessoal do tempo e do nível 
de energia. Quando falo em tempo, estou me referindo à quantidade de 
minutos ou horas que você tem disponível. Já o nível de energia seria sua 
capacidade de se manter focado ou seu nível de concentração.

Ao iniciar um desenho, é importante que faça a si mesmo as três 
perguntas a seguir:

1. Quanto tempo eu tenho?

2. Quanto de energia (nível de concentração) eu tenho?

3. Quanto tempo meus amigos e familiares estão dispostos a esperar por 
mim enquanto eu desenho (no caso de você estar entre outras pessoas)?

Quando representamos essa avaliação de forma visual, podemos obter 
algo parecido ao gráfico mostrado abaixo, à esquerda. Com base na 
quantidade de tempo e/ou energia disponível, esse gráfico pode, então, 
ser dividido em quatro quadrantes (abaixo, à direita).

A página a seguir apresenta uma explicação detalhada para cada um 
desses quatro quadrantes.

ENERGIA

TE
M

PO

ENERGIA

TE
M

PO

Muito tempo  
e 

 pouca energia

Pouco tempo  
e  

pouca energia

Muito tempo  
e  

muita energia

Pouco tempo  
e  

muita energia

  Gráfico Tempo/Energia   Divisão em quadrantesw
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“Vá fazer outra coisa” “Lindas, mas estranhas”

“Vá descansar” “Estou 90% presente”

ENERGIA

T
E

M
P

O
  Quadrante 2   Quadrante 3

Muito tempo e pouca energia

Mesmo que você tenha bastante 
tempo disponível, desenhar quando 

nosso nível de energia está baixo não 
é divertido. Nesse caso, eu 

aproveitaria o tempo para fazer outras 
tarefas que não exijam muita energia, 

como ler ou caminhar, o que pode 
mudar seu humor e, eventualmente, 
fazer você querer desenhar algo mais 

tarde.

Muito tempo e muita energia

Para a maioria das pessoas, este 
quadrante seria o paraíso: tempo e 

nível de concentração infinitos! Porém, 
isso acontece pouquíssimas vezes 

para mim. Mesmo quando reconheço 
que estou neste quadrante, tenho a 
sensação de não poder desenhar. 

Afinal, o tempo disponível é tanto que 
eu simplesmente começo a pensar 

demais.

Pouco tempo e pouca energia

Quando temos pouco tempo e nosso 
nível de energia está muito baixo, fica 
difícil fazer qualquer coisa, inclusive 

desenhar.

Pouco tempo e muita energia

Este é o quadrante em que eu 
geralmente me encontro – e que 
costuma ser um quadrante bem 

interessante. Este livro dará destaque 
ao que podemos fazer quando 

contamos com pouco tempo, mas 
muita energia.

  Quadrante 1   Quadrante 4

w
w

w
.g

gi
li.

co
m

.b
r



11

O que este livro pretende ensinar
Neste livro, vamos nos concentrar no quadrante 4: “Pouco tempo e muita 
energia”. Vou demonstrar o que pode ser alcançado quando temos pouco 
tempo, mas muita energia.

Alguns dos meus desenhos favoritos (e que mais me deram uma sensação 
de recompensa) foram criados neste quadrante. Nesse sentido, meu 
objetivo será provar para você que dispor de pouco tempo não é algo 
necessariamente ruim.

Ferramentas limitadas
Desenhar com ferramentas limitadas lhe permite  
se aproximar das situações a serem retratadas com  
mais facilidade e rapidez. Na hora de selecionar as 
ferramentas, leve em consideração os seguintes fatores:

• Saiba o que você carrega e onde está
• Use ferramentas pequenas e portáteis
• Use ferramentas que proporcionem conforto

Técnicas limitadas
Desenhar com técnicas limitadas lhe permite capturar 
o momento de forma mais rápida. Lembre-se de:

• Começar a desenhar imediatamente
• Retratar automaticamente aquilo que você vê e o que sente
• Não pensar demais; você sabe o que fazer

Tempo limitado
Desenhar com tempo limitado lhe permite criar 
trabalhos mais bonitos, já que você é obrigado a se 
concentrar ao máximo no pouco tempo disponível.

• Possibilita uma maior concentração
• Amigos e familiares não precisam esperar por você
• Encaixa-se em uma agenda lotada

Té
cn

icas limitadas

F
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am

entas limitad
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Te

m
po limitado
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01 Ferramentas: visão geral

A maioria dos desenhos que aparecem neste 
livro foram criados com as cinco ferramentas 
apresentadas a seguir. Todas elas cabem dentro 
de uma mochila pequena que carrego comigo o 
tempo todo. Dessa forma, é possível aproveitar 
toda oportunidade que surge para desenhar.

Nas próximas páginas, explico por que essas 
ferramentas funcionam bem para mim. Apesar 
de cada pessoa ter suas próprias preferências, 
acredito que as ferramentas apresentadas aqui 
possuem características que poderão ajudá-lo 
na hora de desenhar.

O objetivo é criar um kit básico de ferramentas 
que você poderá usar diariamente e levar 
consigo o tempo todo. Montar esse kit também 
lhe permitirá se concentrar em apenas desenhar 
– e deixar de perder tempo pensando nos 
materiais que serão usados. Ou seja, você estará 
pronto para começar a desenhar AGORA!

É bem provável que, em certas ocasiões, você 
queira “experimentar” ferramentas e técnicas 
diferentes, o que é ótimo. No entanto, neste 
livro vamos focar em desenhar AGORA mesmo.
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Meu kit de 
ferramentas 
Para a maioria dos 
meus esboços, 
costumo usar estes 
cinco materiais:

1.  Sketchbook

2.  Caneta-tinteiro

3.  Estojo de 
aquarela

4.  Pincel com 
reservatório de água

5.  Borrifador de 
água
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