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Urban Sketching.  
Guia completo de técnicas de desenho urbano 

 

Perceber o mundo ao redor com mais calma, permitir-se algumas poucas 
horas de dedicação e finalizar com o croqui de uma cena na rua, em uma 
cafeteria, em um espetáculo. Essa é a sugestão de Thomas Thorspecken para 
quem quer começar a elaborar croquis urbanos, os urban sketching, que vêm 
se transformando em febre pelo mundo, principalmente com a facilidade de 
publicá-los em blogs, redes sociais e sites do tema. Thomas é ilustrador 
formado pela School of Visual Arts de Nova York, já trabalhou na Walt Disney e 
assina o livro Urban Sketching, Guia completo de técnicas de desenho 
urbano, lançamento da Gustavo Gili Brasil.  

 

 

 

Para Thomas, qualquer um pode começar a fazer croquis. O importante é a 
habilidade de diminuir o ritmo e parar para observar. E, para auxiliar na parte 
técnica, o autor apresenta um guia ricamente ilustrado com croquis de artistas 
de todo o mundo, que ajudam a compreender cada etapa do trabalho e cada 
decisão tomada. Também mostra a variedade de traços e recursos de 
expressão desses ilustradores, com dicas e conselhos para o leitor começar 
seu próprio trabalho.  
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Dividido em quatro capítulos – Instrumentos e técnicas; Como passar ao meio 
urbano; Coloque pessoas e animais em seu mundo e A escolha de um tema – 
o guia traz desde explicações sobre a melhor seleção de lápis e de canetas, as 
tintas existentes, como misturar cores e que tipo de caderno escolher até 
explicações técnicas de desenho, como o desenho de figuras humanas, tipos 
de traçados, perspectivas e pontos de fuga. “Acredito que descobrir histórias 
interessantes é o próprio motivo pelo qual nos aventuramos a fazer croquis 
todos os dias”, revela o autor. 

 

O AUTOR 

Thomas Thorspecken estudou ilustração na School of Visual Arts de Nova 
York e trabalhou na Walt Disney Feature Animation. Thomas compartilha 
diariamente seus desenhos com a comunidade dos urban sketchers em seu 
blog Analog Artist Digital World 
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