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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 artis ta, 
buscando encontrar possibi l idades de exploração poéticas 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  

Imaginando mundos – Colorindo a Terra 

CONTEÚDOS 

• Leitura de imagens  

• Percurso poético de Geoff Rees  

• Pintura de ambiente imaginário com aquarela ou aguada  

• O interior da Terra  



 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS  

• Desenvolver a leitura de imagens 

• Identificar aspectos do processo de criação do artista Geoff Rees 

• Desenvolver uma pintura de um ambiente imaginário com a técnica da 
aquarela ou aguada 

• Conhecer a composição do planeta Terra  

 
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 7 
e 8 da atividade sugerida. 

PROPOSTA DE TRABALHO  

MATERIAIS 

• Aquarela líquida ou guache ou tinta acrílica em várias cores  

• Tinta guache na cor preta  

• Recipientes para colocar água e tintas (copinhos, godês)  

• Pincéis em diversos tamanhos  

• Papel canson ou cartolina branca tamanho A3 (uma para cada aluno)  

• Caixas de papelão grandes (uma para cada aluno)  

• Papéis coloridos ou coadores de café usados (para encapar as caixas de 
papelão)  

• Tesoura  

• Fita adesiva ou fita crepe  

• Cola  

• Máquina fotográfica digital  

• Impressão fotográfica  

• 2 Lanternas  

 

Imaginando mundos – Colorindo a Terra  



 

 

 

 

 

1. Como já citado em textos anteriores (texto crítico de Paulo Herkenhoff e artigo 
no item O olho que conta histórias), o autor Júlio Verne propõe em sua obra 
Viagem ao centro da Terra um mergulho no imaginário suscitado pelos 
mistérios do interior de nosso planeta por meio de personagens que descem ao 
seu interior através de uma fenda. Baseado nesse clássico de Verne, 
posteriormente o cinema lançou uma adaptação.  

2. A ideia de pensar o centro da Terra como um lugar possível de visitar sempre 
esteve presente na história da humanidade sob a forma de um imaginário 
calcado em imagens fantásticas e ambientes desafiadores.  

3. Pensando nisso e motivados pela leitura que fizeram da obra do artista Geoff 
Rees e pelos conhecimentos adquiridos no item O olho que conta histórias, 
proponha a seus alunos que criem, por meio da técnica da aquarela ou 
aguada, um ambiente imaginário a partir de uma viagem feita ao centro da 
Terra. Para isso, siga os seguintes passos: 

4. Antes de darem início à criação de seus “mundos imaginários”, peça aos 
alunos que observem novamente a obra do artista Geoff Rees e percebam 
como as cores e manchas aparecem no quadro. Provoque seus olhares para 
que percebam as transparências, as formas indefinidas, as relações entre as 
cores e a criação de espaços em planos diferenciados.  

5. Forneça papéis, pincéis, água e tinta para os alunos e ensine-os a técnica da 
aquarela ou aguada da seguinte forma: 

6. Em um recipiente (godê ou copinho), coloque uma quantidade pequena de tinta 
na cor que desejar. Acrescente a essa tinta uma quantidade grande de água. 
Quanto mais água, mais clara ficará a cor. 

7. Molhe o pincel na mistura e pinte a folha de forma espontânea. Peça que 
pintem apenas onde desejarem, sem se preocuparem em fazer desenhos. O 
importante é pintar áreas grandes. 

8. Repita o procedimento acrescentando uma nova cor. Em seguida, passe 
novamente o pincel no papel misturando a nova cor em algumas partes já 
pintadas. Nesse momento, os alunos perceberão que as cores vão se misturar 
sozinhas, graças à água, formando assim novos desenhos ou manchas. 

9. Proponha que experimentem fazer pinturas com tintas mais diluídas e depois 
menos diluídas, e vejam o resultado. Você também pode propor aos alunos 
que, antes de iniciarem suas pinturas, passem o pincel no papel somente com 
água e depois apliquem as cores por cima. 

10. Após experimentarem a técnica da aquarela ou aguada, proponha a cada aluno 
que crie sobre a folha de canson ou cartolina A3 um ambiente encontrado em 



 

 

 

 

 

sua viagem ao interior da Terra. Para isso, eles poderão utilizar apenas o 
pincel e a tinta, conforme sugerido no exercício anterior. Diga que os 
ambientes deverão surgir a partir das misturas que fizerem. Deixe secar. 

11. Peça a seus alunos que façam poses como se estivessem em uma expedição 
ao centro da Terra. Que expressões eles fariam com o rosto e com o corpo? 
Fotografe cada aluno de corpo inteiro na posição escolhida. Imprima as fotos 
de modo que cada aluno tenha aproximadamente 6 cm de altura.  

12. Entregue suas fotos e peça que recortem seus contornos. 

13. Com as caixas de papelão em mãos (uma por aluno), peça que pintem seus 
interiores com guache preto e encapem o lado de fora da caixa com os 
coadores ou papéis coloridos. Observação: os lados externos das caixas 
ficarão à mostra na exposição dos trabalhos. Professor, como a proposta é 
uma viagem ao interior da Terra por meio da pintura, você poderá propor outra 
forma de encapar a caixa, pois o que estaremos mostrando será uma 
representação da Terra por meio da caixa. O importante é que elas tenham um 
ótimo acabamento. 

14. Após a secagem das caixas e pinturas, peça aos alunos que colem suas 
pinturas dentro e sobre o fundo das caixas. Se a caixa for menor do que a 
pintura, corte-a para ajustar ao seu tamanho. 

15. Agora peça aos alunos que escolham o local da pintura em que eles colarão 
suas fotografias, como se estivessem explorando o interior da Terra. 

16. Monte uma exposição para os trabalhos. Para isso, escolha um local e 
organize as caixas com as pinturas de modo que todos possam vê-las em 
todos os detalhes. O objetivo é que, antes de entrarem no espaço expositivo 
para visitar a exposição, as pessoas recebam lanternas para poderem iluminar 
o ambiente criado dentro das caixas e para perceberem todas as nuances das 
pinturas criadas e a foto de seu autor. Escreva um texto curto que conte qual 
foi a proposta de trabalho. 

17. Avalie:  

o Os alunos conseguiram perceber o significado da obra de Geoff Rees 
por meio da leitura de imagem?  

o Eles conseguiram estabelecer relações entre o tema explorado na obra 
do artista e o meio ambiente?  

o Eles conseguiram se apropriar da técnica da aquarela ou aguada e 
comunicar uma ideia sobre o meio ambiente por meio da imagem?  

o Que outras questões você poderia propor para avaliar os percursos 
desenvolvidos até aqui?  

 



 

 

 

 

 

O olhar que descobre 
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