
 

 

 

 

 

 

 
 

Dav id  Man z ur  
Re qu ie m para  u n  pa is a je  am az ón ic o ,  1 993,  s er i g r af i a  

F ot o:  Fau st o F leur y  

 

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  

Proposta de trabalho: As pragas e o lixo – Desenhando com palavras 

CONTEÚDOS 

• Leitura da imagem 

• Percurso poético do artista David Manzur 

• Desenho com palavras 

• Intervenção  



 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS  

• Desenvolver a leitura de imagens  

• Identificar aspectos do processo de criação do artista David Manzur 

• Construir um trabalho plástico para comunicar uma ideia sobre meio ambiente 
a partir da elaboração de uma intervenção por meio do desenho com palavras 

• Refletir sobre a produção de lixo nas cidades e na escola como subsídios para 
elaboração de trabalhos em 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 no item 7 
da atividade sugerida. 

PROPOSTA DE TRABALHO  

MATERIAIS 

• Lápis 

• Cartolina branca  

• Vinil adesivo transparente (contact) 

• Tesoura 

• Fita crepe ou adesiva 

• Retroprojetor com transparências ou datashow 

• Canetas hidrográficas de ponta grossa preta e marrom 

 
As pragas e o lixo – Desenhando com palavras 

1. Esta proposta tem como objetivo construir um trabalho de intervenção na 
escola por meio de imagens de insetos ou animais (pragas) que estão 
relacionados diretamente ao acúmulo de lixo, com vistas a provocar uma 
reflexão sobre a produção de resíduos e suas implicações para o meio 
ambiente.  

2. Antes de desenvolver a atividade, retome com os alunos as discussões que 
tiveram no passo O olho que conta histórias e, em seguida, explique o 
objetivo da intervenção. Dê uma volta com os alunos pela escola e peça que 



 

 

 

 

 

observem onde há mais acúmulo de lixo. Solicite que escolham os locais onde 
acham que a intervenção chamaria mais a atenção para o problema em 
questão. 

3. Proponha aos alunos que façam uma pesquisa sobre quais insetos ou animais 
(pragas) estão diretamente associados ao acúmulo de lixo. Se for utilizar o 
datashow, selecione imagens desses animais, gravando-as em uma mídia para 
ser lida em um computador. Se for utilizar o retroprojetor, cada animal deverá 
ser impresso em uma transparência (acetato). É importante que sejam feitas 
em papel A4 cópias das imagens dos animais selecionados, que servirão de 
referência durante o trabalho. A quantidade de bichos dependerá dos locais 
escolhidos na escola, bem como do impacto que os alunos querem causar, 
ficando essa decisão a critério do grupo e do professor. 

4. Prenda uma cartolina branca em uma parede e, com o datashow ou o 
retroprojetor, projete a imagem do bicho pesquisado, de modo que ela ocupe 
quase toda a cartolina. 

5. Peça a um aluno que transfira a imagem projetada para o papel, copiando seus 
contornos e detalhes. Repita o procedimento com todas as imagens 
selecionadas. 

6. Pegue a lista feita no passo O olho que conta histórias. Com as canetas 
hidrográficas, os alunos deverão substituir a linha do desenho pelas palavras 
selecionadas, ou seja, a imagem do animal deverá ser formada pelas palavras. 
Eles poderão preencher as áreas internas do desenho, sobrepondo palavras 
para dar diferentes tons ao desenho. A ideia é que, ao visualizarmos o 
desenho de longe, só vejamos a imagem do animal, mas, ao nos 
aproximarmos, percebamos que ele é formado por palavras relacionadas ao 
lixo. 

7. O próximo passo é recortar os contornos dos animais ou insetos. Sobre os 
desenhos, cole a folha de vinil adesivo transparente, recortando suas sobras. 

8. Agora é só selecionar junto aos alunos os locais na escola onde esses bichos 
deverão ser fixados. É importante que eles causem impacto, provocando uma 
reflexão sobre o lixo na escola.  

9. Avalie:  

o Os alunos conseguiram perceber o significado da obra de David Manzur 
por meio da leitura de imagem? 

o Eles conseguiram estabelecer relações entre o tema apresentado na 
obra e a temática do Meio Ambiente? 

o Eles perceberam as relações existentes entre o tema escolhido para o 
trabalho, suas discussões e o modo como ele foi apresentado? 



 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

O olhar que descobre 
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