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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 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  

Pintando o corpo e comunicando ideias 

CONTEÚDOS 

• Leitura de Imagens  

• Percurso poético de Víctor Hugo Irázabal  

• Desenho simbólico  

• Desenho e pintura corporal  



 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS  

• Desenvolver a leitura de imagens  

• Identificar aspectos do processo de criação do artista Víctor Hugo Irázabal  

• Criar desenhos simbólicos que comuniquem ideias sobre a temática do Meio 
Ambiente  

• Desenvolver a habilidade de produzir desenhos corporais  

 
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 no item 6 
da atividade sugerida. 

PROPOSTA DE TRABALHO  

MATERIAIS 

• Lápis aquareláveis de diversas cores  

• Panqueiques de diversas cores  

• Copinhos para colocar água  

• Pincéis macios pequenos  

• Lápis  

• Papéis para desenhar  

• Máquina fotográfica digital  

 

Pintando o corpo e comunicando ideias 

1. Antes de começar o trabalho, leia os artigos nos links APONTAMENTO – 
PINTURAS CORPORAIS INDÍGENAS e ÍNDIOS E O MEIO AMBIENTE e 
discuta com os alunos o tema. Retome as conversas realizadas no passo O 

olho que conta histórias sobre os desenhos que comunicam ideias e sobre 
como o artista Irázabal faz uso desse universo simbólico produzido pelos povos 
indígenas para criar um discurso poético próprio a respeito da temática do Meio 
Ambiente. Em seguida, siga os seguintes passos: 



 

 

 

 

 

2. A exemplo dos povos indígenas que pintam seus corpos com imagens que 
comunicam ideias, valores sociais e culturais a partir de sua inter-relação com 
a natureza, peça aos alunos que criem uma imagem para ser desenhada e 
pintada em uma parte do corpo. Essa imagem deverá representar algo que 
eles gostariam de comunicar sobre as relações entre o homem e a natureza 
nas grandes cidades. Peça que reflitam sobre as questões a seguir: “A 
natureza é respeitada pelo homem?”; “O que eles querem comunicar em seus 
corpos?”; “O desenho será uma forma de protesto?”; “Que desenhos farão para 
chamar a atenção de quem os vê?”. Lembre-os de que esse desenho deverá 
ser representado por meio de imagens simbólicas que poderão se repetir 
(padrões) ou não.  

3. Após o término do desenho no papel, peça que escolham em que parte do 
corpo cada um fará o seu desenho. Divididos em duplas, peça que reproduzam 
seus desenhos na parte do corpo escolhida, utilizando o lápis de cor 
aquarelável. Para desenhar no corpo com esse lápis é preciso molhar sua 
ponta na água, passando-o levemente sobre a pele. Se puder, fotografe todo o 
processo de trabalho. 
Nota: Professor, em função do contato físico proposto pela atividade, é 
necessário um cuidado especial na escolha dos lugares do corpo que poderão 
ser pintados. Sob essa perspectiva, é importante estabelecer limites para a 
realização da pintura corporal, de modo que você seja responsável por 
determinar os locais do corpo que poderão ser pintados em função do perfil do 
grupo.  

4. Com o panqueique em mãos, proponha que preencham as áreas do desenho, 
colorindo-os por inteiro.  

5. Fotografe os resultados, explorando ângulos variados. Imprima as imagens, se 
possível.  

6. Monte uma exposição com as fotos impressas ou apenas as projete em um 
painel ou parede branca. Você poderá incluir na exposição imagens de pinturas 
corporais indígenas e a obra do artista Irázabal. Não se esqueça de escrever 
um texto contando todo o processo de trabalho. 

7. Avalie:  

o Os alunos conseguiram entrar no universo da obra de Víctor Hugo 
Irázabal por meio da leitura de imagem?  

o A proposição didática sugerida ajudou os alunos a estabelecerem 
relações com o texto visual apresentado na obra Amazona al borde?  

o Conseguiram estabelecer relações entre o tema da obra, sua forma de 
representação e o tema Meio Ambiente?  



 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

O olhar que descobre 
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VÍDEOS: 

FORMATO Libre / Extrapictórico. Sobre a exposição coletiva com os artistas María 
Eugenia Arria, Víctor Hugo Irázabal, Ricardo Goldman, Julio Pacheco, Paulo Castro, 
Sigfredo Chacón, Javier León, Pepe López, Daniel Medina e Mariángeles Soto Díaz. 
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=B--JvHAEWl0>. Acesso em: 13 
maio 2011. 

 


