
desenhar por 
humor à arte!

então, colegas…! 
sou o leonardo 

dabinchy e 
propuseram-me 

que…
olá.

e quem 
são 

vocês?

leonardo.

olá 
leopardo.

isso, leotardo. 
eu sou o pirata e 
esta é a amaia.

a editorial 
mandou-nos para te 

acompanhar.

 (o burro 
sempre à 
frente).

ah… pois, 
obrigada.

e tenho a 
certeza de que 

vocês também gostam 
de desenhar! 

acertei?

 e eu gosto tanto 
de desenhar como 
de um gelado de 

chocolate!

e eu!

eu gosto 
muito!

exacto!

tu já o 
disseste... 
o lápis!

ei aqui, a 
mãe do 
cordeiro!

a mãe de 
quem? da cabra!

este tipo está 
como uma 
cabra!

estimulasse as 
vossas inquietudes 

artísticas.



APLICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Lápis (do latim lapis) é o nome genérico com o qual denominamos 
uma barra de grafite envolta em madeira. Há os que são 
manuais, digitais, coloridos, de lábios… todos eles 
portáteis e derivados: penas, rotuladores, canetas, etc…                                                                                                                                             
Não necessita de ligação a uma rede, nem pilhas, nem 
baterias… o seu desenho ergonómico perfeito converte-o numa 
ferramenta prática e eficaz. Quer pela sua simplicidade, quer 
pela sua comodidade, é sem dúvida alguma o instrumento 
idóneo para qualquer actividade profissional e para os nossos 
tempos livres.

Uma das múltiplas vantagens que possibilitam a sua 
utilização é a de que o lápis pode ser utilizado indiferenciada-
mente por DESTROS ou por ESQUERDINOS, visto que o seu 
sistema operativo avançado permite adaptar-se a qualquer 
opção. Segura-se com os dedos POLEGAR e INDICADOR, ao 
mesmo tempo que o apoiamos no dedo ANELAR e 
pressionando sobre qualquer superfície plana (papel, tecido, 
madeira…). E já estamos prontos para desenhar!

O grau de consistência da grafite de um lápis marca a respectiva dureza. 
Quanto mais dura for a grafite (lápis H), mais fino e menos opaco será o 
seu traçado. A menor dureza (lápis B) produz um traçado mais preto e mais 
grosso.

Não necessita de cuidados especiais para o seu funcionamento correcto. Convém, 
isso sim, afiá-lo de vez em quando; para isso, basta acoplá-lo ao seu periférico 
natural de toda a vida: o afia-lápis. Roda-se o lápis no interior do afia-lápis várias ve-
zes até obter a ponta ideal. Lembra-te de que as obras de arte mais bonitas, as mais 

sofisticadas construções, as mais belas ideias que fizeram progredir a humanidade, surgiram 
da ponta de um modesto lápis, nas mãos de um utilizador de talento.

MECANISMO E FUNCIONAMENTO

LÁPIS… DURO OU MOLE?

MANUTENÇÃO

a nossa homenagem 
mais sentida para um 

instrumento tão humilde 
e tão mágico!

sabe tanto! que bem 
que fala...!

que lábia!

que retórica!

que idiota!!

tolo!!

burro! só tenho 
vontade de te 

cuspir!

frouxo!txistea

fraco!

por que és tão duro 
comigo, humprey?

imbecil!

sob!

é a última vez 
que me enrolo com um 

afia-lápis! bof, 
que enjoo!

dá-me tantas 
voltas à cabeça!

este lápis 
não funciona!

tiraste-lhe o 
seguro?

errado

correcto

tens planos para 
esta noite, chati? 

eh, eh...

LÁPIS PARA 
DESTROS

LÁPIS PARA 
ESQUERDINOS

fiquei de me encontrar 
com um lápis óptico, 

carroça.

ui, que 
corte…

considerem o lápis como 
se fosse uma extensão da vossa 

ferramenta natural (a mão), 
sabiamente dirigida pelo vosso 

processador (o cérebro).



o local de 
trabalho!

então, colegas? 
neste capítulo vou 
falar-vos sobre o 

local de 
trabalho…

 embora seja verdade 
que um artista pode 

trabalhar praticamente em 
qualquer sítio, convém 

no entanto fazê-lo num 
ambiente que 
seja cómodo…

ora bem… 
com uma mesa de desenho 

como essa, qualquer 
desajeitado pode ser 

um artista!

até eu!

vamos a 
isso!

concordo plenamente 
no que respeita ao 

“desajeitado”. e agora 
tenta…

vamos 
ver se és 
esperto!

e porquê 
isso?

é o 
lógico…é o teu 

retrato!

isso quer dizer 
que estou a 
fazê-lo bem.

obrigado! 
fogo, que 

desenho mais 
feio!

Não é necessário que seja uma mesa de desenho profissional. Basta que seja um pouco 
ampla para desenhar confortavelmente e que esteja situada perto de uma janela, de 
forma a que a luz penetre pelo LADO ESQUERDO (pelo DIREITO, se fores 
esquerdino) assim como o candeeiro...



olha, filho... 
não achas 

que devias ir fazer um 
exame aos olhos?

vamos, digo 
eu…

por que dizes 
isso, mãe?

devem olhar para 
o desenho como se fosse um 
jogo divertido que requer 
concentração e por isso 

convém desenhar nas condições 
mais ideais possíveis.

já ouviste… 
concentração, 

e jogar!

como no 
futebol!

Se a luz vier do teu lado DIREITO, a sombra 
da tua mão tapa o desenho.

De que viveriam os 
oculistas sem os 
desenhadores?

Se vier do lado ESQUERDO, a sombra 
projecta-se para o lado oposto, deixando 
o papel visível.

E se não vier luz de lado nenhum, 
não há problema… Acende a luz, 
despistado!

a piada

errada pior

correcta

procura 
a melhor 
postura

VERIFICA TU MESMO!

Vai buscar uma cadeira…

Bonita cadeira, mas 
a postura continua a 
ser forçada…

Esta é a postura 
correcta. Parabéns!



o papel

meninos, estão 
preparados?

neste capítulo 
vamos falar do 

papel.

fogo, que 
dicionário tão 

mau!

aqui não 
diz que 

serve para 
desenhar.

o melhor que 
podes fazer com esse 

dicionário é atirá-lo ao lixo 
para que o reciclem e façam 

papel de desenho...

boa resposta, 
amaia... embora o papel 

se fabrique com pasta de 
madeira triturada. também 

podemos reciclá-lo 
misturando-o com outros 

desperdícios...

basicamente 
dispomos de 
2 tipos de 
papel...

 também há o 
papel moeda, com 
o qual se fazem 

os euros.

e o papel que 
eu fiz na peça de teatro 
do colégio, hi, hi, hi, hi... 

de anãozinho da 
branca de neve! um papel 

lamentável, 
por sinal...

RUGOSO 
(COM GRÃO)LISO 

(ACETINADO)

Papel. m. (lat. Papyrus). 
Folha seca e fina fabricada 
com toda uma classe de 
substâncias vegetais moídas, 
e que serve para escrever, 
imprimir, envolver, etc...



O papel LISO é o mais 
apropriado para 

desenhar com lápis duro 
(H), marcador, pena, 

tinta, etc...

Pega-lhe sempre pelas bordas 
e assim 
evitarás 
man-
chá-lo...

Para evitar que a mão com que desenhas 
esborrate o desenho, coloca um papel 
      por baixo...

Não se recomenda desenhar com luvas 
de boxe, a não ser que queiras obter um 
estilo agressivo...

bom dia... quero 
uma resma de papel rugoso. com 
grão médio não superior a 50% e 
com bífidus activos, pasteurizado 

depois da fermentação.

eu também 
sei trabalhar 

com o 
papel!

pois saiu-te 
um avião 

um bocado 
esquisito.

finalmente, 
qualquer tipo de 
papel serve como 

suporte perfeito para 
desenvolver a vossa 

imaginação...

um pouco de 
papel, alguma 
imaginação e... 

voar!

sim, senhor... 
rumo à 

aventura! 
(ou uma 
coisa 
assim...)

o grão com 
pus, ou semi-
desnatado?

ai, agora 
é que  

  apanhou...

Ao passo que o papel 
RUGOSO é mais 

adequado para o lápis 
mole (B), ceras, 
aguarelas, etc...

a piada

COMO UTILIZAR O PAPEL...

É PRECISO APAGAR 
CORRECTAMENTE

Apaga o que não te interessa e 
evita limpar os restos de borracha 
com a mão, pois podes sujar o 
desenho...

Também não há necessidade de ser tão exigente.

Segura no papel pelas extremidades 
e bate com a parte do fundo na 
mesa...




