
Curso  
AQUARELA - PRIMEIROS PASSOS 
fundamentos da pintura em aquarela  

Coordenado por Camila Elis 



DESCRIÇÃO  

Descrição do curso  

Neste  Curso  Aquarela  -  Primeiros  Passos  vamos  estudar  conceitos  e  técnicas  básicas  em 
aquarela e um pouco de desenho. O curso pretende ser exercícios livres de observação e 
interpretação da prática com tinta aguada. Tem como principal objetivo a experimentação 
com materiais e métodos de construir imagens, de fazer existir ideias visuais. 

Alguns métodos que vamos estudar são os seguintes: 

• Análise da cor e construção de camadas na técnica de aquarela;
• O papel, a tinta a água como aprender a mexer com os materiais;
• Luz, imagem e observação - como construir uma imagem; 

Cada módulo ou aula será sobre um tópico. O curso é dividido em quatro etapas que se 
completam cronologicamente. 

Para quem este seminário é sugerido?

Este curso é adequado para iniciantes,  estudantes de graduação e interessados em arte/
imagem/experimentação e prática.  Nenhum conhecimento prévio é  necessário,  mas um 
apreço por artes visuais pode enriquecer a experiência. 

Resultados do curso

Ao fim do curso os participantes poderão:

• compreender  melhor  métodos  chave  para  a  construção  de  imagens  na  técnica  de 
aquarela;

• desenvolver seus conhecimentos em pintura, desenho e imagem;
• adquirir habilidade de criar com aquarela; 
 



DETALHES  

Tópicos abordados   

• Estudo da cor
• Estudo da técnica aquarela em experimentações com os materiais 
• Exercícios de observação de natureza morta

Cronograma (duração: 4 dias - 8 horas de aula)

Aula 1 (dia 1 - 2 horas aula)

• A tinta aquarela
• O papel e o pincel
• Experimentação de 40 min

Aula 2 (dia 2 - 2 horas aula)
• Camadas
• Transparência e luz
• Cor 

Aula 3 (dia 3 - 2 horas aula)
• Experimentação de paletas de cor
• Experimentação de 30 min
• Experimentação de 15 min

Aula 4 (dia 4 - 2 horas aula)
• Observação de natureza morta 
• Experimentação de 30 min
• Experimentação de 15 min



MATERIAIS  

O participante/aluno deve trazer consigo: 

-   Papel próprio para receber tinta aquarela 
    mais ou menos 5 folhas de tamanho médio (a4 ou a2) por aula
- cores primárias em tinta aquarela sólida ou líquida (sugestão: tinta aquarela sólida 

é melhor custo benefício)
- pincel pequeno, de ponta fina
- frasco para a água
- prato ou gode 



CONHEÇA A COORDENADORA 

Camila Elis Schneider 

Camila Elis (1995, Dois Irmãos) é Artista Visual e vive e trabalha entre Porto Alegre e São 
Paulo. Nascida em Dois Irmãos no ano de 1995, é mestranda em Poéticas Visuais na Escola 
de Comunicação e artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). É bacharel em Artes 
Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no ano de 
2019 e ainda prestou um semestre na University of the Arts London Central Saint Martins, 
com enfoque em pintura no ano de 2016. A artista participou de exposições coletivas e 
individuais no campo artístico local. 
 
A sua prática artística está ligada a ideia de questionar como somos capazes de ficcionalizar 
as coisas que nos acontecem e que percebemos. Também da nossa capacidade de projetar 
por sobre essas coisas novos significados particulares e diretamente relacionados com o 
que somos, ou com o que estamos vivendo e sendo em momentos (tempos) específicos. De 
pensar em espaços, lugares entre o vivido, o corpo, e os ecos e distorções desses através da 
elaboração  de  imagens  em  superfícies  utilizando  o  desenho  e  a  pintura  como  mídia 
principal. 
 
Em 2019 realizou a pesquisa As coisas suspensas com sua primeira exposição individual na 
Galeria Mamute com curadoria de Bruna Fetter. No mesmo ano participou da Residência 
artística Linha em Porto alegre onde expôs a pesquisa Filhas do Atrito em sua segunda 
exposição individual.  No ano de 2021 dedicou se a  sua vida acadêmica,  projeto que se 
desenvolve atualmente. 

A artista é vinculada ao Grupo de Pesquisa Pintura Contemporanea na ECA/USP, e já 
ministrou cursos online promovidos pelo Grupo Cromáticos com enfoque em Desenho e 
Cor. 

Site: https://www.camilaelis.com
Portfólio: https://www.camilaelis.com/portfólio

https://www.camilaelis.com
https://www.camilaelis.com/portf%C3%B3lio

