
 “NARRATIVAS VISUAIS” 

Orientador: Humberto Soares 

Pequeninus Grupo de Arte – Canelinha/SC 

 

A literatura de imagem proporciona diversos tipos de leituras, 

desenvolve a observação fina e a criatividade. Atualmente cresce a 

tendência da literatura imagética, para crianças e adultos. Como 

entender e criar a sua própria história sem palavras. Na natureza 

encontramos imagens encantadoras, basta estar aberto a perceber as 

formas que se escondem dentro de uma flor, nos galhos ressequidos de 

árvore, ou numa raiz de uma folhagem. Cada imagem vem carregada de 

muita história, várias imagens juntas podem contar infinitas histórias. 

São histórias dentro de histórias. Essa é uma vivência lúdica para os 

adultos resgatarem a sua criança interna, através do desenhar, do 

observar a natureza com outro olhar. 

Ementa: 

Criar imagens que contam histórias, utilizando como observação e 

sensibilização elementos naturais (folhas, pedras, sementes, flores e 

galhos secos) colhidos da natureza. Ativar a criatividade através do 

olhar a natureza. Como contar histórias sem palavras, usando a 

linguagem da arte sequencial e técnicas de desenhar com o lado direto 

do cérebro. 

Duração:  

4h ou 8h (dependendo da disponibilidade do espaço) 

Cronograma: 

-Exercícios que exercitam o lado direito do cérebro, o lado criativo do 

cérebro.  

-Técnicas de Arte Sequencial (planos, zoom e metáforas visuais) 

-Exercícios com os elementos naturais (folhas, flores, pedras, galhos e 

sementes) 



-Apreciação de livros de narrativa visual. 

-Construção de imagens próprias. 

-Como contar histórias com imagens sem a ajuda das palavras. 

 

Materiais necessários: 

Folhas sulfite, lápis 2B, borrachas, lápis de cor, canetas pretas e réguas. 

Necessidades Técnicas: 

Data show (opcional), mesa para desenhar, quadro branco para dar 

exemplos de desenhos. 

Numero de Participantes: 25 pessoas  

Público alvo: Adultos 

HUMBERTO SOARES 

Criador de histórias com imagens. Desenhista de sonhos, pintor do 

imaginário que brota da natureza. Inventor de gnomos, fadas e 

duendes, mandaleiro (criador de mandalas originais). É narrador de 

histórias e distribui trevos de 4 folhas por onde aparece. Criador do 

personagem “Tatuí” e sua obra mais recente é o livro-imagem “Cidade 

da Chuva”. É da Pequeninus Grupo de Arte (Canelinha/SC). 

Contatos  
Online:  
site: pequeninus.com  
email: pequeninus@pequeninus.com  
hum@pequeninus  
fãpage:https://www.facebook.com/grupopequeninus  
Telefones:  
Sede: 048 32640040  
Humberto Soares: 047 988574237  
Alex Nascimento:048 998664061  
Endereço:  
Rua Leonel Marcelino Pereira, 4208 - India  
CEP: 88230-000  
Canelinha/SC 


