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MICHAEL FARADAY 
(1791 – 1867) Também sem 
formação acadêmica, conseguiu 
descobrir o que vários cientistas 
buscavam há mais de 40 anos: gerar 
energia elétrica com o movimento 
do ímã no interior de uma bobina e 
gerar movimento com a eletricidade 
passando por uma bobina. 

MICHAEL FARADAY (1791 – 1867) Also, 
without formal education, managed to 
find out what many scientist hadn’t in over 
40 years: generating electric energy with 
the motion of magnets inside a coil and 
generating movement with electricity going 
through the coil.

28Guto Lacaz

Guto Lacaz nasceu e trabalha em São Paulo. Arquiteto pela FAU, iniciou sua carreira 
como artista plástico após ganhar o prêmio Objeto Inusitado – Arte Aplicada/
Paço das Artes, em 1979. Membro da AGI (Alliance Graphique Internationale), 
compõe suas obras com surpresa e humor. “Desculpe a Letra”, “Arte Moderna”, 
“omemhobjeto” e “80 Desenhos” são seus livros publicados

Guto Lacaz was born and works in Sao Paulo Graduated in architecture at FAU, started his career as plastic artist, 
after winning the awards Objeto Inusitado – Arte Aplicado/Paço das Artes (unusual object – applied arts) in 1979. 
Member at AGI (Alliance Graphique Internationale), he builds his works with surprise and humor. “Desculpe a 
Letra”, “Arte Moderna”, “Omemhobjeto” and “80 Desenhos” are some of his books

Movimento constante
Constant movement

NIKOLA TESLA (1856 – 1943) 
Inventor da corrente alternada (110 
e 220V) e da transmissão por ondas 
eletromagnéticas.

NIKOLA TESLA (1856 – 1943) Inventor of the 
alternating current (110v and 220v) and of 
the electromagnetic wave transmission. 

PADRE ROBERTO 
LANDELL DE MOURA 
(1861 – 1928) Teve seus inventos 
(aparelhos de transmissão por ondas 
eletromagnéticas) destruídos pela 
igreja por julgarem-nos satânicos. 
Fez a primeira transmissão de rádio 
em São Paulo, em 1900.

FATHER ROBERTO LANDELL DE MOURA  
(1861 – 1928) Had his invention (the 
electromagnetic wave transmitter) destroyed 
by the church, for it deemed satanic. Had the 
first radio transmission in Sao Paulo in 1900.

SANTOS DUMONT 
(1873 – 1932) Sem formação 
acadêmica, conquistou a 
dirigibilidade dos balões em 1891 
com seu Número 6 e fez o primeiro 
voo com o mais pesado que o ar, em 
1906, o 14bis. Seu projeto de Número 
20, o Demoiselle, foi publicado em 
1910 na revista Popular Mechanics 
para quem o quisesse construir 
(primeiro software livre).

SANTOS DUMONT (1873 – 1932) Without 
any formal education, achieved the control 
of hot balloons in 1901 with his Number 
6, and had his first heavier than air flight 
in 1906, with 14Bis. Popular Mechanics 
published his project Number 20, the 
Demoiselle, in 1910 to whoever wanted to 
build it (the first ever free software).
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