
 

 

 

 

 

 

C ar l os V er g ar a 
Sem t í t u l o ,  1992,  s er ig r af i a  

F ot o:  Pau lo I n noc ênc io 
 

O olho que pensa, a mão que faz, o corpo que 
inventa 

Com as proposições didáticas sugeridas, espera-se que os alunos 
possam se aproximar, de uma maneira aberta da obra do art is ta, 
buscando encontrar possibi l idades de exploração poética desse objeto 
artíst ico. Tal  aproximação propicia a ampliação de seus repertórios 
visuais e concei tuais. 

Ao apresentarmos os conteúdos relacionados às aprendizagens, 
def in imos o que esperamos que os alunos aprendam e também 
estabelecemos uma relação entre  os conteúdos e as reais 
possibil idades de construção de conhecimentos em suas diferentes 
etapas de desenvolv imento cogni t ivo, afet ivo e relacional . 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM  

Proposta de trabalho: Imprimindo lugares, resgatando essências e pintando 

caminhos 

CONTEÚDOS 

• Percurso poético da composição do artista Carlos Vergara 

• Técnicas e materiais na obra do artista/monotipia e pintura  

• A presença de materiais no discurso do artista  

• Recursos minerais e arte 



 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS  

• Identificar aspectos do processo de construção do discurso do artista Carlos 
Vergara. 

• Desenvolver o trabalho de leitura de imagem. 

• Construir um trabalho de arte aplicando procedimentos do artista Vergara. 

• Reconhecer a utilização e extração dos recursos minerais e suas 
consequências para o meio ambiente por meio de pesquisa e desenvolvimento 
de trabalho de arte. 

 
AVALIAÇÃO  

Considerando que a avaliação é um instrumento do professor para saber se o objetivo 
que propôs foi ou não alcançado e perceber o grau de dificuldade vivenciado pelos 
alunos durante o percurso educativo, este item tem como objetivo apontar caminhos 
por meio de levantamento de questões (perguntas), que ajudem o professor a 
perceber se os alunos se apropriaram dos conteúdos apresentados ou não e de que 
forma. Para tanto, a avaliação para essa proposição didática estará contida nos itens 6 
e 7 da atividade sugerida. 

PROPOSTA DE TRABALHO  

MATERIAIS 

• Tela de algodão cru na medida de 1,20 m × 3,00 m ou lençol liso de solteiro 

• Tinta látex branca 

• Rolinhos de espuma 

• Tinta acrílica ou guache de várias cores 

• Pincéis de vários tamanhos 

• Bandejinhas de isopor ou pratinhos para mistura de tinta 

• Pano de limpeza 

• Papel kraft, papelão ou jornais para forrar 

 

Imprimindo lugares, resgatando essências e pintando caminhos 

(Observação: Esta atividade vai se desenvolver em aproximadamente seis aulas) 

1. Prepare o fundo de tela (suporte) da seguinte forma: pegue o tecido de algodão 
cru ou o lençol e estique-o sobre uma superfície lisa já devidamente forrada 
com papel kraft, papelão ou jornal. Com tinta látex branca e rolinhos de 
espuma, pinte toda a superfície, dando umas duas demãos. Coloque para 



 

 

 

 

 

secar. Utilizando a pesquisa elaborada sobre os objetos do cotidiano que 
contêm minérios (O olho que conta histórias), peça que cada aluno traga na 
próxima aula um desses objetos para serem impressos no trabalho. 

2. Retome com os alunos os procedimentos utilizados por Carlos Vergara para o 
registro dos lugares que visitava (monotipia). Peça que escolham um local na 
escola para que façam a monotipia. Cuide para que o local possa ser pintado e 
limpo após a atividade. O que poderia ser impresso na tela e que tem uma forte 
conotação com o lugar “escola”? Sugestões: chão do pátio, gramado, escada, 
calçada ou até impressões das pessoas. Escolha um local que apresente 
texturas para que seus desenhos possam aparecer. 

3. Com tinta acrílica ou guache de várias cores e rolinhos de espuma, pinte a 
superfície escolhida para impressão (chão, escada, calçada etc.) e coloque a 
tela com a parte branca sobre a área pintada, pressione toda a superfície da 
tela para que a tinta seja transferida para o suporte. Sem arrastar a tela, 
levante-a e perceba o que ficou registrado. Deixe-a secar. Limpe o local que foi 
pintado antes que a tinta seque. Observação: você pode propor que os alunos 
pintem partes do corpo (pés, mãos, braços) e registrem suas impressões na 
tela. Se a impressão escolhida for do chão, após pressioná-la para imprimir 
toda a tinta da superfície ao suporte, antes de tirá-la do local, você pode propor 
que alguns alunos pressionem seus pés sobre a tela, deixando suas marcas.  

4. Na próxima aula, quando a impressão do fundo de tela já estiver seca, 
utilizando os objetos selecionados por eles, peça que pintem esses objetos 
com rolinho de espuma e tinta da escolha deles e os organizem em uma 
superfície plana para que suas marcas possam ser impressas na tela. Para 
imprimir esses objetos na tela será necessário que a pressão seja feita da tela 
sobre os objetos, pressionando-os fortemente. Suspenda com cuidado a tela e 
deixe secar até a próxima aula. O resultado será uma grande tela com 
monotipias sobrepostas e justapostas. 

5. Separe todas as cores de tinta que tiver disponível e os pincéis. Mostre 
novamente a obra de Vergara e peça que falem sobre como eles acham que o 
artista executou essa obra. Em seguida, proponha que desenvolvam uma 
pintura coletiva criando diálogos com as monotipias impressas por meio da 
seleção de áreas e cores. Peça que interfiram nas imagens presentes, 
podendo ora cobri-las, ora destacá-las por meio das cores. Procure direcionar 
o trabalho para a experiência da pintura sem utilizar figuras, somente pelo 
acréscimo de linhas, manchas ou formas abstratas. É importante que, em 
determinados momentos, os alunos se afastem e reflitam sobre as inserções 
que farão na tela. Lembre-os de que se trata de uma única pintura, que todos 
devem organizar os elementos de forma harmoniosa e que sua finalização 
depende do olhar de todos. Essa etapa do trabalho pode estender-se para 
outras aulas.  



 

 

 

 

 

6. Após o término da pintura coletiva, exponha-a para a turma e peça que 
desenvolvam a leitura da imagem que produziram. Peça que falem sobre o que 
chama mais a atenção, como foi realizado todo o processo de trabalho, que 
critérios usaram para pintar, que relações estabeleceram com o trabalho do 
artista Carlos Vergara e o meio ambiente. Comente sobre a escolha do artista 
de não dar um título para a obra e se querem dar um nome para a pintura 
coletiva realizada por eles. 

7. Avalie:  

o Os alunos conseguiram entrar no universo da obra de Carlos Vergara 
por meio da leitura de imagem?  

o Conseguiram estabelecer relações entre o texto visual apresentado na 
obra de Vergara e o tema meio ambiente?  

o Compreenderam os procedimentos da monotipia? 

o Perceberam as relações existentes entre o tema escolhido para o 
trabalho, o texto lido e sua forma de representação? 

o A pesquisa os ajudou a saber mais sobre a presença dos recursos 
minerais na vida cotidiana e suas implicações no contexto ambiental? 

o Que outras questões você faria para avaliar o percurso desenvolvido até 
aqui? 



 

 

 

 

 

O olhar que descobre 
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