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ARTE – CRIANÇA ARTISTA - RELEITURA 

Nesta a aula apresentaremos o artista: 

Gustavo Rosa (São Paulo/ SP 1946- 2013 - faleceu em12/11)  

Pintor,desenhista, gravador e artista plástico. 

      Gustavo Machado Rosa foi um artista autodidata, nasceu em 20 
de dezembro de 1946, na cidade de São Paulo, iniciou sua 
experiência com a pintura na infância,conseguiu enxergar com 
sensibilidade o irreverente, o humor, o delicado, o grotesco e o belo,  

Suas obras são brasileiras e universais, contam a realidade irônica e poeticamente ao 
mesmo tempo. 

 

        Ele emprega a substância do traço, da forma e da cor. Suas imagens não 
necessitam de legendas significam a postura do artista diante da vida, uma maneira de 
ver, de aprender e de apreciar a existência humana. O humor da pintura de Gustavo 
Rosa é reflexo da liberdade de viver e criar do artista, que acredita ser a imaginação mais 
poderosa que acredita ser mais poderosa que o ser humano. 

              Gustavo Rosa lançou os livros "Pintando Um Mundo Melhor com Gustavo Rosa", 
"Gustavo Rosa", "Sem Raça, Com Graça" e ilustrou "A Melhor Seleção do Mundo". 

            Viveu seus últimos 14 anos lutando bravamente contra um câncer no pâncreas e 
faleceu em 12 de Novembro de 2013. 

Quer saber mais acesse: https://gustavorosa.org.br/  

 

               A gente vive falando que as brincadeiras são ótimas para desenvolver as 
habilidades sócias emocionais das crianças.  

              Desde sempre a arte está enraizada em nossa cultura, seja ela  por meio de 
esculturas, pinturas ou até mesmo expressões gerais. 

                É muito importante que seja introduzido na fase infantil, o autoconhecimento e 
o gosto pela arte. Dessa forma, uma das tarefas mais indicadas para exercitar essas 



duas coisas, são atividades sobre Releitura para educação infantil, que estimulam a 
criatividade, observação, criação de ilustrações, etc. 

Atividade: RELEITURA DA OBRA DE GUSTAVO ROSA 
 
ESTRATÉGIA: Observar a obra de Gustavo Rosa e propor para a criança fazer uma 
releitura criando uma nova obra utilizando retalhos, giz de cera, palitos de sorvete, tinta 
guache etc... 
 

 
 

 


