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Desenho Falante 

Estas ilustrações são do artista Carlos Augusto 

Martins Lacaz, conhecido por Guto Lacaz. Ele 

nasceu em São Paulo no ano de 1948. É um 

artista multimídia, ilustrador, designer, 

desenhista e cenógrafo. Formou-se em 

eletrônica industrial e em arquitetura pela 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São 

José dos Campos.  



Guto Lacaz é um artista completo, já 

apresentou programas de TV, fez 

performances utilizando objetos inusitados, 

confeccionou esculturas, e desenhou para 

revistas e jornais. Na década de 1990 fez uma 

série de ilustrações e em 2005 publicou um 

livro com os desenhos que havia realizado 

para o jornal Folha de São Paulo. 

Em uma dessas séries o artista criou desenhos 

que lembram representar os desenhos e as 

pinturas rupestres e tribos primitivas.  



As pinturas rupestres podem ser divididas em três grupos: as que 

representam os  animais, os que representam as figuras humanas e 

suas diversas formas e as que representam os símbolos, 

constituídos por desenhos aparentemente sem sentido. 



Você sabia que o Brasil é o país com o 

maior número de sítios arqueológicos 

do mundo? E que aqui existem pinturas 

de até 29 mil anos? Não é incrível?! 

Na Serra da Capivara, no estado do Piauí 

existem inúmeras pinturas rupestres, o 

local é considerado Patrimônio da 

Humanidade desde 1991, pela UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura - agência 

especializada das Nações Unidas com 

sede em Paris). 

Observe algumas imagens a seguir. 





Mesmo na Pré-história as cores já eram utilizadas nesses desenhos e para 

isso o homem raspava alguns minérios para obter o pó colorido e misturar 

com cera de abelha ou resina de árvore, para criar uma espécie de tinta. 

Além disso, utilizavam carvão (restos das fogueiras) com saliva, óleos 

vegetais e até mesmo sangue de animais para pintar nas paredes. 

Os homens primitivos registravam nas paredes cenas do seu dia a dia, 

como a caça, mas também o desejo do que gostaria que acontecesse. 



Agora é sua vez... 

 

Na atividade de hoje você deverá realizar um desenho ou uma pintura de 

algo que gostaria que acontecesse, mas no estilo rupestre.  

Como suporte você poderá utilizar o chão (se em sua casa tiver um quintal 

cimentado) ou a calçada. Caso não seja possível, poderá usar papeis 

firmes, como papelão, a parte interna da caixa de pizza ou de sapatos.  

Outra ideia é amassar uma folha de papel, para que fique com a aparência 

de pedra, e depois usá-la como suporte para sua atividade. 

Para desenhar ou pintar busque usar elementos naturais, como terra, 

carvão ou borra de café. 

Depois de pronto, fotografe e envie para seu professor ou professora de 

arte. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
 

 Conhecer,  reconhecer  e saber fazer uso em suas produções os elementos da linguagem visual - linhas, 

pontos, formas, texturas, outros. 

 Experimentar e explorar diferentes materialidades (objetos, fios, lápis grafite, lápis de cor, caneta 

hidrográfica, giz de cera, caneta esferográfica, carvão, outros) na construção de seus Desenhos. 

 Produzir Desenhos a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos, de forma a se 

apropriar desses saberes em suas próprias produções. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de suas 

produções. 

 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de 

modo a ampliar o repertório imagético. 

 Valorizar as produções realizadas. 

 Valorizar os artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e suas 

principais obras. 



CONHECIMENTO E DIVERSÃO 
Atividade 13 

 

Na atividade anterior apreciamos algumas 
ilustrações do artista Guto Lacaz, observe 
outras em que utilizou apenas a cor preta, e o 
branco do suporte. 

CONHECIMENTO E DIVERSÃO 
Atividade 13 

Formas Divertidas 





Reparou nas formas que aparecem em seus 

trabalhos? 

O artista fez uso de diferentes formas 

geométricas e orgânicas, e as pintou só com 

a cor preta, criando divertidos desenhos 

dando a impressão de serem vasados. 

Na maioria das vezes seus trabalhos 

possuem características engraçadas e 

provocativas. 

Observe outros exemplos: 





Agora é sua vez... 

 

Agora você irá criar um desenho de um animal ou uma 

criatura como fez Guto Lacaz em suas obras. 

Para isso, você poderá usar formas geométricas e 

orgânicas e preencher o interior de seu desenho apenas 

com a cor preta do material que tiver em casa, se não tiver, 

pode usar uma cor escura ou até o carvão (se for usar o 

carvão atenção, pois ele solta muito pozinho e pode 

manchar todo o seu papel). 

Depois de pronto, fotografe e envie para seu professor ou 

professora de arte! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
 

 Conhecer,  reconhecer  e saber fazer uso em suas produções os elementos da linguagem visual - linhas, 

pontos, formas, texturas, outros. 

 Experimentar e explorar diferentes materialidades ( lápis grafite, lápis de cor, caneta hidrográfica, giz de cera, 

caneta esferográfica, carvão, outros) na construção de seus Desenhos. 

 Produzir Desenhos a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos, de forma a se 

apropriar desses saberes em suas próprias produções. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de suas 

produções. 

 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de 

modo a ampliar o repertório imagético. 

 Valorizar as produções realizadas. 

 Valorizar os artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e suas 

principais obras. 

 



 O Monstro Confusão e sua Emoção 
Será que sim, ou será que não? 

Olá! Você já se sentiu confuso? Pois é, às vezes 

nos sentimos confusos por vários motivos, mas 

as confusões mais difíceis são as que estão 

dentro de nós, em nossas emoções. 



Escute essa história de Anna Llenas.  

“O MONSTRO DAS CORES” 
Contadora de História / Fafá Conta 

 
História baseada no livro “O monstro das cores” de Anna Llenas 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QN5yJ4y_c74 



Você observou o que e como a Fafá utilizou os elementos para contar esta história? 
 

Agora vou lhe apresentar a Cia. Truks 



A Cia. Truks - Teatro de Bonecos é uma companhia teatral brasileira criada 

em 1990 em São Paulo e que trabalha com a animação de bonecos 

inspirados no Bunraku, tradicional gênero teatral do Japão, ou seja, os atores 

fazem a manipulação dos bonecos sem varas ou fios e à vista da plateia. Em 

2004 o Grupo criou o espetáculo “ZOO-ILÓGICO” em que a técnica 

predominante de animação é a do teatro de objetos. A história é sobre dois 

amigos que vão ao zoológico e, ao chegarem, encontram as portas do 

parque fechadas... O que será que eles vão fazer agora? Vamos descobrir?! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ugigI70DHTo 



Agora é sua vez... 

 
Se você pudesse reunir todas as confusões do mundo e inventasse um monstro 
colorido de confusões? Como ele seria?  
 
Crie seu monstro com qualquer objeto ou coisa que você tem na sua casa. Procure 
objetos que pareçam com partes do seu monstro: que pareçam com uma cabeça, 
uma boca grande, um nariz, olhos etc. Imagine as expressões que esse monstro 
poderá fazer para mostrar suas emoções e confusões... Ah! Crie um som para esse 
monstro, uma voz que possa dizer palavras confusas ao expressar alegria, amor, 
calma, tristeza, raiva, dor e outras sensações e sentimentos que você quiser atribuir 
a esse monstro. Crie um nome e uma pequena história para ele. 
  
Faça um vídeo e compartilhe com seu professor ou professora de arte 
 e com seus amiguinhos. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais / Literatura / Teatro 
  

 Experimentar e explorar diferentes materialidades  na construção de seus personagens. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de suas 

produções. 

 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de 

modo a ampliar o repertório imagético. 

 Valorizar as produções realizadas. 

 Valorizar os artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e suas 

principais obras. 
  

 Ler ou ouvir uma história com atenção imaginando seus personagens e as cenas em que ocorrem as ações da 

história. 

 Discorrer oralmente sobre o que lhe veio à mente enquanto imaginava as cenas da história e falar sobre o 

processo de escolha de materiais que utilizou para representar os personagens dentro de uma cena. 
  

 Experimentar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos (bonecos, brinquedos e outras formas 

animadas) e fatos, ao compor situações cênicas pela manipulação de objetos, por meio de músicas, imagens, 

textos ou outros pontos de partida. 

 Criar o nome, um som ou uma voz para um personagem/ um boneco feito de objetos. 

 Criar uma pequena história para esse personagem.  
  



Estou vivo, mas não tenho corpo. 
Por isso é que eu não tenho forma 

Peso eu também não tenho 
Não tenho cor... Quem sou? 



Você já brincou de adivinhação? Há em muitas histórias e 

contos o desafio de enigmas. Charadas que dão pistas, mas 

que ao mesmo tempo escondem o verdadeiro significado do 

que se tem que adivinhar. 

Escute a canção que foi criada para um poema de Vinícius de 
Moraes e tente adivinhar essa charada.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jAI4R01dLl8 



Logo abaixo está a letra da música  - “                                         ”  

Estou vivo mas não tenho corpo. 
Por isso é que não tenho forma. 
Peso eu também não tenho. 
Não tenho cor. 
 

Quando sou fraco 
Me chamo brisa. 
 

E se assobio, 
Isso é comum. 
 

Quando sou forte, 
Me chamo vento. 
 

Quando sou cheiro, 
Me chamo pum! 



Agora é sua vez... 

 

Se você descobriu a charada, também descobriu o nome da música. 

Aproveite para preencher com o nome no espaço em branco logo acima?!  

 

Que tal você aprender a cantar essa música e brincar com gestos que 

representem os elementos da letra?! Se possível, grave um pequeno vídeo 

ou áudio e envie ao seu professor ou professora de arte. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Música 
  

 

 Relacionar os conteúdos das letras de música com sua vivência e sua própria história. 

 Falar sobre as sensações e lembranças provocadas pela audição de uma canção. 

 Perceber e apreciar a poesia contida nas letras de canções relacionando e imaginando seus significados. 

 Aprender, por meio das letras de canções, palavras novas e seus conceitos ampliando vocabulário 

 Experimentar, identificar e apreciar músicas brasileiras próprias do universo infantil, inclusive aquelas 

presentes   em seu cotidiano. 
 


