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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

 

2. EMENTA 
 

O desenho como pensamento visual e como instrumento de observação e de análise. 

Representação das formas e do espaço por meio do desenho. 

Fundamentos dos registros gráficos manuais e seu universo material. 

Possibilidades expressivas, gestualidades e experimentações gráficas. 

 
 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 

A disciplina de Risco, Gesto e Marca se articula com o Projeto Pedagógico do Curso por estimular a 
construção do conhecimento em Artes Visuais, socialmente e historicamente situado como fruto da ação 
criativa, investigativa, sensível, cognitiva e crítica. Articula diversas áreas de conhecimento necessárias à 
formação ampla e crítica, em atividades e disciplinas que compõem o currículo. Contribui com a 
construção metodológica de um conhecimento teórico-prático, articulando o sensível e o cognitivo, 
contextualizando espaço e tempo. A disciplina funciona como um laboratório de práticas e reflexões na 
experimentação da criação, que capacita o aluno em sua atuação, articular o ensino, a pesquisa e a 
extensão. 

 

 

4. OBJETIVO 
 

Objetivo Geral:  
Introduzir o discente no campo do desenho. Desenvolver sua capacidade de observação e sua habilidade 
de construir um pensamento visual por meio do desenho. Apresentar o universo material do desenho e 
seus métodos, instigando a intuição estética e a experimentação dos recursos gráficos. Estruturar 
conhecimentos em torno das questões relacionadas com os fundamentos do desenho de observação e a 
representação do espaço. 

COMPONENTE CURRICULAR:  Risco, Gesto e Marca 

UNIDADE OFERTANTE: Instituto de Artes 

CÓDIGO:  IARTE32105 PERÍODO/SÉRIE: 1º TURMA: W2 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 

30 

PRÁTICA: 

30 

TOTAL: 

60 

 

OBRIGATÓRIA: (X) 
 

OPTATIVA: ( ) 

PROFESSOR(A): 

Fabio Fonseca 

ANO/SEMESTRE: 

2022/1 

OBSERVAÇÕES:  
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Objetivos Específicos: 
 

Introduzir o discente nas técnicas, nos materiais e nos suportes de desenho. Apresentar os métodos de 

desenho de observação e os conceitos fundamentais do desenho. Sistematizar estudos sobre a 

representação do espaço e da forma; 

Motivar o raciocínio visual e os estudos de composição. Fortalecer a capacidade de percepção e 

observação. Instigar e estimular a experiência livre dos materiais gráficos. Desenvolver os aspectos 

expressivos e criativos da experimentação gráfica. 

 
 

 

5. PROGRAMA 
 

Desenho: definição e paradigmas históricos. 

Formatos, composição proporção e escala. 

Técnicas, materiais e suportes. 

Linha: risco, contorno, cisão. 

Marca e mancha: claro e escuro. 

Gesto: desenho como objeto e como ação. 

Desenho de observação: possibilidades e métodos. 

Representação do espaço e da forma (perspectiva cônica – paralela e oblíqua). 

Experiência dos materiais gráficos. 

 
 
 

6. METODOLOGIA 

 
O distanciamento físico é indicado para todos os casos, sendo o mínimo de 1,00 m até 1,50 m, com outras pessoas que 
também estejam usando máscara de proteção. 
A utilização de equipamentos de proteção é obrigatória. Os equipamentos de proteção individual – EPIs são 
considerados como todo dispositivo ou produto de uso individual destinado à proteção de riscos suscetíveis de 
ameaçar a segurança e a saúde da comunidade universitária em atividades administrativas e/ou acadêmicas que 
envolvam risco biológico relacionado à pandemia de Covid-19. 
O uso de máscara facial é obrigatório. A utilização das máscaras do tipo cirúrgicas é fortemente recomendada para 
toda a população em ambientes coletivos, em quaisquer ambientes, como forma de proteção individual, reduzindo o 
risco potencial de exposição do vírus especialmente de indivíduos assintomáticos. 
As máscaras, mesmo que de fabricação artesanal, deverão cobrir a boca e nariz, em todas as dependências da 
universidade. 
Etiqueta respiratória é o ato de cobrir a boca ou nariz ou tossir ou espirrar, preferencialmente com a região interna do 
cotovelo, evitando o uso das mãos, inclusive em uso de máscara facial. Não se deve retirar a máscara facial para tossir 
ou espirrar. 
É fundamental que você informe à UFU, caso tenha sido diagnosticado com Covid-19, esteja com sintomas sugestivos 
ou tenha tido contato com alguém contaminado com Covid-19. Ao fazer a notificação, você contribui para que os casos 
de Covid-19 na UFU sejam monitorados. Assim, auxilia na quebra da cadeia de transmissão, na prevenção de surtos da 
doença e no retorno presencial seguro. 
Não é recomendável o uso de ventiladores nem de ar-condicionado, pois estes aparelhos podem favorecer o 
direcionamento e dispersão de gotículas/aerossóis. Em casos excepcionais, caso haja a necessidade de ar-
condicionado, será de responsabilidade dos usuários e o equipamento deve ser higienizado frequentemente e os 
ambientes devem permanecer abertos e com renovação do ar. 
 
Entrada nos laboratórios: 
Usuário com sintomas de Covid-19 não poderá entrar no laboratório e será aconselhado a procurar atendimento 
médico; 
Na entrada, o usuário deverá realizar a higienização das mãos com álcool em gel; 
Todos, sem exceção (técnicos, professores, colaboradores, usuários e demais), devem estar protegidos com máscara 
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e mantendo sempre o distanciamento. 
Layout de Ambiente de Trabalho 
Todos os laboratórios deverão respeitar a ocupação máxima, considerando o distanciamento recomendado. 

Deve-se priorizar o rodízio de utilização dos laboratórios. 

 
As aulas são organizadas a partir de uma aula expositiva, na qual se propõe um debate sobre algum assunto 

específico que contribua com o assunto proposto para a produção prática da aula. Em seguida os discentes 

desenvolvem suas pesquisas visuais no campo prático, que são acompanhadas de discussões sobre a 

produção. 

Para a apresentação do material didático nas aulas expositivas é usado o datashow como modo de 

apresentar algumas sínteses de textos e imagens que dialogam com a discussão proposta.) 

O conteúdo da disciplina está organizado da seguinte maneira: 

 

Módulo 1. Potências, fundamentos e limites do desenho. O desenho como linguagem visual. 

Desenho: definições, paradigmas históricos e potencial poético. 

Formatos, composição, proporção e escala. 

Técnicas, materiais e suportes. 

Expressão linear. Concepção do espaço gráfico. Figura, fundo e espaço negativo. 

 

Módulo 2. Representação do espaço 

Desenho de observação: possibilidades e métodos. 

Perspectiva com 1 ponto de fuga. 

Perspectiva com 2 pontos de fuga. 

Perspectiva tonal. 

 

Módulo 3. O desenho como possibilidade poética 

Gesto: desenho como objeto e como ação. O corpo. 

Linha: risco, contorno, cisão. 

Marca e mancha: claro e escuro. 

 

 
 

 

7. AVALIAÇÃO 
 
 
 

Serão feitas três avaliações. A primeira no dia 11/11 (equivalente a 30% da nota total), a segunda no dia 
16/12 (equivalente a 30% da nota total) e a terceira no dia 27/01 (equivalente a 40% da nota total). 
As avaliações se constituem na produção de um conjunto de três desenhos que deverão ser expostos 
juntamente com uma apresentação oral, durante as aulas de avaliação. 
 
A produção prática será avaliada a partir da composição e da criatividade, e equivale a 75% da nota. 
A produção oral será avaliada a partir da coerência com as imagens, do aprofundamento do conteúdo e da 
clareza das ideias, e equivale a 25% da nota. 
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