
                      



                      



                     



 



  



Experimente desenhar a cores. O azul escuro, o  

castanho/avermelhado e o verde escuro são ótimas cores para 

desenho. Um lápis, uma caneta ou um giz coloridos serão muito 

fáceis para representar pormenores, dar sublinhados ou aumentar o 

contraste num esboço feito a preto e branco. 

Pode-se aprender muito a partir da prática e lendo livros, mas um 

professor pode sempre tornar-se bastante útil. Se tiver possibilidade, 

não hesite em freqüentar aulas de desenho — uma única noite por 

semana já lhe fará muito bem.                                            



    



As canetas de cana, bambu e pena são boas para traçado grosso, 

sendo possível aguçar ou alargar a ponta usando uma lâmina bem 

afiada. Este tipo de caneta deve ser freqüentemente mergulhado em 

tinta.  

As canetas de tinta permanente são mais macias do que as 

anteriores, e muitos artistas preferem-nas. 

Certas canetas especiais, como a Rapidograph e a Rotring, controlam 

o fluxo de tinta através de uma válvula de agulha colocada no interior 

de um tubo fino (o aparo). Os aparos existem em diferentes 

graduações, e podem ser substituídos. A linha por eles produzida é 

bastante regular, mas em papel rugoso pode-se obter uma linha 

quebrada semelhante à produzida por um lápis. 

As tintas também variam bastante. A tinta da China entope 

rapidamente a caneta. A Pelikan Fount índia, que é quase tão negra 

como a anterior, escorre com maior suavidade e não deixa depósito 

na caneta. As tintas de escrita normais (existentes em preto, azul ou 

castanho) são menos opacas, permitindo obter portanto uma maior 

variedade tonal. Pode-se misturar água com qualquer tinta a fim de a 

diluir, mas no caso da tinta da China deve-se empregar apenas água 

destilada ou da chuva, pois a água normal pode provocar a formação 

de coágulos. 

As canetas de ponta de esfera (esferográficas) dão a um desenho uma 

aparência um tanto mecânica, mas são baratas e seguras de usar, 

ótimas para notas e esboços rápidos. 

As canetas de ponta de fibra são apenas um pouco melhores, e as 

suas pontas tendem a desgastar-se rapidamente. 

Os pincéis são instrumentos de desenho muito versáteis. O maior 

pincel de pêlo de marta tem sempre uma extremidade bastante fina, 

e qualquer pincel usado de lado, por muito pequeno que seja, 

produz uma linha mais grossa do que a de qualquer caneta. Pode-

se aumentar a profundidade e a variedade de um desenho feito à 

caneta ou lápis passando sobre o traçado um pincel mergulhado em 

água limpa. 

Os métodos mistos são por vezes muito agradáveis. Experimente 

fazer desenhos usando caneta e lápis, caneta e aguada ou lápis 

Conte e aguada. E experimente ainda desenhar com uma caneta 

sobre papel úmido. O lápis e o lápis Conte não dão bom resultado 

juntos, e o Conte não desenhará sobre lápis de grafite ou em 

superfícies gordurosas.  
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Seja pago para desenhar
Talvez  você  seja  uma artista  e  provavelmente  usa  seu tempo desenhando ou  simplesmente 
rabiscando. Porém isso parece que não está te levando a nenhum lugar, além de uma prateleira 
ou gaveta empoeirada dentro do seu quarto. No entanto, na realidade, é possível a troca de todo 
esse  trabalho  por  uma  renda  online.  O  e-book    Como  Ganhar  Dinheiro  Trabalhando  com   
Desenhos e Fotos mostra como começar uma carreira, e você nem precisa ser um Da Vinci para 
receber o pagamento. Você pode ganhar dinheiro mesmo sendo um desenhista amador.

Muitas pessoas e empresas pagam por coisas como:

● Temas

● Padrões

● Logotipos

● Desenhos

● Artes

● Ilustrações

E para você trabalhar e vender essas coisas, não precisará fazer entrevista ou qualquer coisa 
parecida. É um trabalho baseado na internet. Sem a menor quantidade de estresse e você ainda 
pode trabalhar  em qualquer  lugar  e  quando quiser.  Esse e-book afirma que pode ajudá-lo  a 
publicar o seu trabalho na internet, e ser pago por isso inúmeras vezes. Seu desenho será usado 
mais de uma vez e você será pago a cada vez que alguém usar.

Alem disso, se o seu trabalho for uma obra de arte, um logotipo, ou um desenho, você poderá 
receber muito mais em comparação com o que você imagina. A propriedade intelectual é muito 
cara, e há muitos leilões online que podem garantir um excelente preço pelo seu trabalho.

Como Ganhar Dinheiro Trabalhando com Desenhos e Fotos é um e-book muito informativo. 
Com muitas diretrizes de como você entrar no mercado de trabalho e ainda traz muitos extras. 
São mais de 60 links que te levarão para sites de cursos, artigos técnicos e muito mais. 

Esse e-book não promete dinheiro fácil, você precisará trabalhar para poder ganhar dinheiro 
com desenho, mas se você gosta de desenhar, esse e-book vai mostrar o trabalho ideal para 
você. 

Além de poder trabalhar em qualquer horário ou lugar,  você também poderá desenhar o que 
quiser. Isso permitirá que a sua imaginação criativa assuma o total controle, e dessa forma se 
tornará um trabalho muito gratificante.

Clique aqui e confira mais detalhes. http://carlosdamascenodesenhos.com.br/como-ganhar-
dinheiro-com-desenho/

Conheça também os Cursos de Desenho Online
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