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CONCEPTOS FUNDAMENTAIS
PUNTO: Forma xeométrica que non ten
dimensión e que se utiliza para indicar
unha ubicación.
En debuxo técnico represéntase co
corte de dúas rectas e noméase con
letras maiúsculas ou, excepcionalmente,
con números.

LIÑA: Secuencia infinita de puntos.
LIÑA RECTA: Secuencia infinita de
puntos que mantén unha única dirección.
As liñas en debuxo técnico noméanse
con letras minúsculas (a,r,s…).
SEGMENTO: Liña recta delimitada por
dous puntos e, polo tanto, cunha medida
concreta.
En debuxo técnico pódense nomear de
dous xeitos: Nomeando a liña cunha letra
minúscula ou nomeando o segmento a través
dos seus puntos.
SEMIRECTA: Liña recta delimitada por
un punto nun dos seus extremos.
LIÑA CURVA: Secuencia infinita de
puntos que cambian de dirección.
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CIRCUNFERENCIA: Liña curva e pechada
onde tódolos seus puntos están a igual
distancia do centro.

CÍRCULO: Superficie interior
dunha circunferencia.

POLÍGONO: Figura xeométrica
formada por rectas.

MEDIATRIZ: Recta que divide a un segmento pola metade
perpendicularmente.

BISECTRIZ: Recta que divide a un ángulo en dous ángulos iguais.

8

9

TRIÁNGULOS
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CLASIFICACIÓN:
A primeira clasificación que ten un polígono depende do número de
lados que teña. Así, no caso dos polígonos de tres lados, poñeremos
en primeiro lugar que se trata dun TRIÁNGULO.
Os triángulos clasifícanse polos seus lados, é decir, segundo
cántos lados teñan iguais…

… e tamén polos seus ángulos:

Para considerar a clasificación correcta, débese clasificar
completamente.
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CONSTRUCCIÓN:

Os triángulos están
formados por tres
ángulos e tres lados.
Para poder contruilos
debemos ter polo menos
tres destes datos.

CASO 1: Tendo a medida dos tres lados.

CASO 2: Tendo a
medida dun lado
e dous ángulos.
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CASO 3: Tendo a
medida dun ángulo
e dous lados.
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CADRILÁTEROS
O primeiro que tes que ter en conta é a correcta nomenclatura dos
lados e ángulos dos cadriláteros.

Coma sempre, os lados (rectas)
nomearanse con letras minúsculas e
os ángulos (puntos) con letras
maiúsculas. Ao tratarse dun
polígono, seguiráse a orde
alfabética e iránse nomeando ao
revés das aguxas do reloxo.

Pódense nomear os lados
(raras veces se nomean ambos),
sendo máis habitual que
se nomeen os ángulos.
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CLASIFICACIÓN:
A primeira clasificación que ten un
polígono depende do número de lados
que teña. Así, no caso dos polígonos de
catro lados, poñeremos en primeiro
lugar que se trata dun CADRILÁTERO.
Despois teremos que observar en
primeiro lugar cantos lados paralelos
ten e, en segundo lugar, as medidas dos
seus lados e os graos dos seus ángulos.

1. PARALELOGRAMOS:
(Lados paralelos 2 a 2)
• CADRADO: 4 lados iguais e
4 ángulos rectos.
• RECTÁNGULO: 2 a 2 lados
iguais e 4 ángulos rectos.
• ROMBO: 4 lados iguais e
ningún ángulo recto.
• ROMBOIDE: 2 a 2 lados iguais
e ningún ángulo recto.
2. TRAPECIOS:
(2 lados paralelos)
• RECTÁNGULO: 2 ángulos rectos.
• ISÓSCELES: 2 a 2 ángulos iguais
e ningún deles recto. (Simetría axial)
• ESCALENO: Ningún ángulo recto
nin igual.
3. TRAPEZOIDES:
(Ningún lado paralelo)
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CONSTRUCCIÓN:
Os cadriláteros están formados por catro ángulos e catro lados.
Dependendo do tipo de cadrilátero que queiramos contruir
precisaremos diferentes datos.
Aquí analizaremos a correcta realización dos exercicios máis
básicos.
• CADRILÁTERO PARALELOGRAMO CADRADO:

• CADRILÁTERO PARALELOGRAMO RECTÁNGULO:

• CADRILÁTERO PARALELOGRAMO ROMBO:
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• CADRILÁTERO PARALELOGRAMO ROMBOIDE:

• CADRILÁTERO TRAPECIO RECTÁNGULO:

• CADRILÁTERO TRAPECIO ISÓSCELES:

20

21

PERSPECTIVA CABALEIRA
PERSPECTIVA: É o arte de debuxar para recrear a
profundidade. Trátase, polo tanto, de representar obxectos
tridimensionais nunha superficie bidimensional (o papel).
PERSPECTIVA CABALEIRA: Mediante tres eixos (x, y, z)
represéntanse as tres dimensións do volume. Dous destes eixos
teñen que formar un ángulo de 90º e os outros dous ángulos teñen
que ser iguais (135º, é dicir, 90º+45º). Así, pódense presentar das
seguintes maneiras:

Para debuxar
un volume utilizando
estes eixos,
debemos marcar as
medidas das 3 dimensións nos eixos correspondentes e trazar
paralelas a estes polos puntos marcados do xeito que se amosa a
continuación:

OllO!: Observa que TODAS as liñas son PARALELAS a algún eixo.
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A COR
A cor:
É unha sensación que se produce en resposta a unha estimulación
nerviosa da luz no ollo (o noso órgano visual). O ollo humano
interpreta cores diferentes dependendo das longitudes de onda que
teña esa luz.
Os pigmentos:
Os obxectos opacos, polas súas propiedades físicas, poseen unha cor
determinada, unha determinada pigmentación. Esos pigmentos fan
que o vexamos o obxecto dunha cor concreta. Cando pintamos
utilizamos pinturas, que é materia pigmentada.
As cores primarias:
Son das que parten todas as demais cores: O maxenta, o azúl cián e
o amarelo. A mestura das tres da a cor negra.
Cando mezclamos dúas cores primarias obtemos as chamadas cores
secundarias, mezclando unha primaria con unha secundaria obtemos
as cores terciarias e así sucesivamente ata obter todo o espectro
cromático (que son todas as cores que podemos percivir).
O círculo cromático:
Representa as cores dun xeito ordeado. O mais sinxelo está
composto por tres cores (as tres primarias); A partir del, pódese ir
aumentando progresivamente a cantidade de cores colocando as
cores novas entre as cores que se mezclan para obtelos:
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A técnica do puntillismo:
Trátase, nesta técnica pictórica, de
mesturar as cores primarias
perceptivamente, sen facelo de forma
real. A través da xustaposición de puntos
de cor primarios conséguese a sensación
de mestura.
Propiedades da cor:
Saturación: Canto máis diluiamos a cor, menos saturada estará. Así
conseguimos a degradación hacia o branco nas diferentes cores.
Luminosidade: Unha cor ten a súa máxima luminosidade cando é
pura. Canta máis negro se mesture con ela, mais escura se verá e,
polo tanto, menos luminosidade terá.

Así, para representar non só os
diferentes tons senon tamén os
diferentes graos de luminosidade e
saturación da cor, podemos sustituir
o círculo cromático pola esfera
cromática.
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SENSACIÓNS CROMÁTICAS:
A cor, ademais de tratarse dun fenómeno físico, producenos moitas
sensacións, sentimentos, diferentes estados de ánimo…
Transmítenos mensaxes, expresa valores e situacións.
Tratámos aquí algunhas cuestións subxectivas da cor.
Cores frías e cálidas:
Considéranse cores cálidas aquelas que, intuitivamente, asociamos
coas cousas que producen calor (lume, sol, verán…). O mesmo sucede
coas cores frías (xeo, auga, inverno…).
No círculo cromático podemos facer unha división diametral que o
divide en cálidos e fríos:

A cor complementaria:
Cada cor ten a súa propia cor complementaria e esta relación é
recíproca. Dicimos que estas dúas cores se complementan porque
dunha cor fría a súa complementaria é cálida e porque cando se
mesturan neutralízanse (sae o negro). O máximo contraste dunha
imaxe se produce cando combinamos cores complementarias.
No círculo cromático atópanse unha frente a outra:
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AZUL

VIOLETA

LARANXA

VERDE

MAXENTA

AMARELO
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O DEBUXO
O debuxo é unha forma de expresión gráfica mediante a cal
plasmamos imaxes nun espazo plano. Nas formas de representación
artísticas podemos distinguir básicamente dúas tendencias: O arte
figurativo e o arte abstracto.
Arte figurativo é o arte que se define pola representación de
figuras, entendiendo éstas como obxectos identificables mediante
imáxes recoñecibles: Estas
figuras poden imitar a
realidade de forma moi
real (realismo) ou de forma
máis distorsionada.
Arte figurativo é aquel no
que identificamos
claramente qué obxectos
se representan na obra:
Unha casa, unha persoa,
unha árbore…
Enténdese por arte abstracto o que prescinde de toda
figuración. Unha obra abstracta non pode facer referencia á
realidade, senon que propón
unha nova realidade distinta á
natural. Arte abstracto é
aquel que representa
conceptos informes tales
coma o medo, a alegría, a
esperanza…
Á hora de realizar unha obra abstracta prescíndese da forma
concreta, centrando a creación nas sensaciones da cor, das líneas, da
composición, da textura… Pretende transmitir emocións, non ideas.
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A PROPORCIÓN
PROPORCIÓN:
Unha das habilidades máis importantes para ver, pensar,
aprender e resolver problemas é a facultade de percibir
correctamente las relacións: Entre unha parte e outra e entre as
partes e o todo. Estas relacións, no debuxo, chámanse proporción.
Por medio da proporción establecemos unha relación de medidas
entre as partes e o todo do modelo que ímos debuxar. A beleza e
atractivo dun debuxo depende, en gran medida, das súas
proporcións. Existen determinadas proporcións, que polo séu
equilibrio, satisfacen de maneira natural a percepción.
CANON:
O canon é un concepto que se
refiere ás proporcións perfectas ou
ideales do corpo humano e refírese
ás relacións harmónicas entre as
distintas partes dunha figura.
No que se refire á
representación da figura humana, o
primero canon de beleza o
establecieron os gregos, marcando
como ideal a altura total do corpo
en 7 cabezas. Máis tarde os
romanos cambiaron esta proporción
a 8 cabezas, representando corpos máis estilizados.
É interesante coñecer estas convencións para poder aplicalas se
o desexamos, pero debemos ser conscientes de que a desproporción
pode ser utilizada deliberadamente para expresar sensacións,
sentimentos e ideas.
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PROPORCIÓNS DO CORPO:
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PROPORCIÓNS DO ROSTRO:
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A PROPORCIÓN NA PERSPECTIVA
Algúns dos efectos visuais que fan que percibamos a sensación
de profundidade nun debuxo son:
- Canto máis cerca se atope un obxecto, máis nítido percibimos
o seu contorno e, polo tanto, máis detalles vemos.
- Canto máis lonxe está un obxecto máis azulado e claro o
percibimos, debido as capas de atmósfera que hai entre nos e o
obxecto.
- Canto máis lonxe está o obxecto máis pequeno o vemos.
En relación coa proporción, a continuación veremos cómo levar
este último efecto aos nosos debuxos: Cómo diminúe o tamaño dos
obxectos cando se alonxan do primeiro plano sen perder as súas
proporcións.
O PUNTO DE FUGA:
Todas as liñas de profundidade dun debuxo diríxense a un punto:
O chamado punto de fuga.
Este tipo de perspectiva chámase PERSPECTIVA CÓNICA. Pode
darse o caso de ter un só punto de fuga ou pode haber dous.
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Para facer un debuxo en perspectiva cónica con un só punto de
fuga, seguiremos os pasos do seguinte exemplo:

1. Primeiro poremos o punto de fuga onde nos conveña. Despois,
comezaremos a marcar o debuxo con liñas horizontais (os anchos), verticais
(as alturas) e rectas que vaian a o punto de fuga (profundidades).

2. Limpiamos un pouco as liñas se é necesario. Agora imos colocar unha
liña de farolas. Comezamos por poñer a que vai estar máis próxima.

3. Marcamos de novo liñas hacia o punto de fuga dende as diferentes
alturas da farola, para posicionar o resto de farolas en liña coa primeira e que
non perdan as súas proporcións.

4. Limpamos as liñas auxiliares do debuxo e seguimos traballando nel para
poñerlle todos os detalles que queiramos, sempre seguindo os mesmos pasos.
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A BANDA DESEÑADA
A banda deseñada xunto co cine son, hoxe en día, os tipos de
narración visual (arte secuencial) máis importantes.
Estamos acostumados a asociar narración con literatura, sen
embargo, a imaxe lévase usando como ferramenta narrativa dende a
prehistoria e posee cualidades que, as veces, melloran a
comunicación.
A historieta gráfica consiste na narración dunha historia a
través dunha sucesión de ilustraciones que se completan con un
texto escrito, ainda que tamén hai historietas mudas (sen texto).
As historietas adoitan realizarse sobre papel ou en formato
dixital, podendo constituir unha simple tira na prensa, unha páxina
completa, unha revista ou un libro. Foron cultivadas en case todos os
países e abordan multitude de xéneros.

Ao profesional ou aficionado que as guioniza, debuxa, rotula ou
colorea se lle coñece como historietista.
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ELEMENTOS DUNHA HISTORIETA:
Unha historieta está formada básicamente por texto e imaxe.
• IMAXE:
En canto ao debuxo, unha
banda deseñada pode ter moitos
estilos diferentes, dende os
máis realistas aos máis
caricaturescos. En común teñen
que o debuxo sempre está
subordinado á expresividade: É
unha ferramenta narrativa e como tal debe ser tratada. Polo
tanto, o estilo escóllese dependendo do tipo de historia que
estamos a contar: O realismo préstase máis as historias épicas,
mentres que a caricatura é máis utilizada para fins humorísticos.
• TEXTO:
O texto, normalmente, acompaña á imaxe. Hai unha tipografía
(tipo de letra) propia das bandas deseñadas: Tradicionalmente
escribíase en maiúscula e a man, ainda que agora xa se atopa este
tipo de letra nalgúns programas de ordeador.

CARTUCHO:
BOCADILLO:
ONOMATOPEIA:
Utilízase cando é o Utilízase para os
Interpreta sons,
narrador o que fala. diálogos das persoaxes. explosións,
sentimentos…
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ELABORACIÓN DUNHA HISTORIETA:
1. GUIÓN:
O primeiro paso sempre é a historia.
Para contála visualmente, temos que
secuenciala: No guión decídese
cantas esceas imos necesitar (cántas
viñetas), qué se vai escenificar nelas
(qué debuxo van levar) e qué texto
van ter.
2. DESEÑO DE PERSOAXES:
Unha vez realizado o guión, xa
sabemos qué persoaxes van formar
parte da historieta. É o momento de
deseñalos tentando que se reflexe a
personalidade de cada ún (os xestos, a
vestimenta, as cores…).
3. ENCADRE:
Neste momento xa se teñen que comezar a definir as viñetas.
Sempre é aconsellable facer algún boceto previo. Temos que ter
en conta que en cada viñeta debe conter toda a acción e todo o
texto sen problemas de espazo. Para elo, podemos utilizar
diferentes formatos (forma da viñeta) e diferentes planos:
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4. MONTAXE:
Trátase da colocación das viñetas para adaptar
todo o contido a un formato concreto. Para elo é
fundamental ter en conta en qué orde as imos
ler: Ao igual que o texto, por cuestións culturais,
tendemos a ler as imaxes de esquerda a dereita
e de arriba a abaixo.
Teremos tamén que distribuir as
imaxes de tal xeito que caiban
nunha carilla, dúas ou as que
precisemos, sempre que non
queden follas a medio debuxar
(que non sobre espazo). Para elo
podemos cambiar o tamaño ou a
forma das viñetas.
5. ENTINTADO:
Ata agora traballouse todo con lápis,
para poder correxir en calquera
momento. Neste punto todo está moi
definido e é definitivo, polo que se
poden repasar as liñas con tinta
permanente. É propio das historietas
que isto se faga con tinta negra.
Dependendo do estilo escollido
pódense poñer tamén sombras raiadas da mesma cor.
6. COR:
Moitas historietas preséntanse
acabadas en branco e negro, pero
moitas tamén remátasen a cor. Se
se decide poñer cor as imaxes, éste
será o último paso, xunto coa
escritura do texto.
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