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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  

Redescobrindo o rio e bordando a vida 

CONTEÚDOS 

• Leitura de imagens 

• Percurso poético de Gonçalo Ivo 

• Desenho de imaginação 

• Desenho com linha e agulha (bordado) 

• A vida do rio da cidade 



 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS  

• Desenvolver a leitura de imagens 

• Identificar aspectos do processo de criação de Gonçalo Ivo observando o 
conjunto de suas obras 

• Criar desenhos de imaginação a partir de texto verbal 

• Fazer desenho com agulha e linha (bordado) 

• Pesquisar e conhecer um pouco mais sobre a vida do rio da cidade 

 
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 apresentado pelos 
alunos durante o percurso educativo proposto, este item se propõe a apontar 
caminhos, por meio de levantamento de questões (perguntas), que ajudem o professor 
a perceber se os alunos se apropriaram dos conteúdos propostos ou não e de que 
forma. Para tanto, a avaliação para essa proposição didática estará contida no item 7 
da atividade proposta. 

PROPOSTA DE TRABALHO  

MATERIAIS 

• Tiras de tecido coloridas (espessura aproximada de 15 cm e comprimento de 
40 cm) 

• Linhas coloridas 

• Agulhas 

• Lápis grafite 

• Papel A4 para desenhar 

 

Proposta de trabalho: Redescobrindo o rio e bordando a vida 

1. Mostre novamente a obra Rio São Francisco (Vista de Ibotirama, BA)> para os 
alunos e peça que observem novamente como o artista constrói seu texto 
visual por meio da disposição das linhas e cores no campo visual. Utilizando 
tiras de tecido coloridas proponha que montem sobre o chão o rio da cidade 
deles, de modo que sejam unidas todas as tiras formando uma espécie de 
colcha de retalhos para ser pendurada. Fale para os alunos que cada um ficará 
responsável pela vida de cada pedacinho do rio representado pelo tecido e que 
terão que habitar esse rio com os peixes criados por eles. 



 

 

 

 

 

2. Pegue a lista de nomes científicos de peixes nativos pesquisada no tópico “O 
olho que conta histórias”, peça que na folha A4 escolham dois nomes e criem 
imagens para esses peixes. Instigue seus alunos a imaginar como seriam 
esses peixes, que cara eles teriam. Qual sua morfologia? Quais as suas cores? 

3. Distribua as tiras de tecido e peça que os representem novamente sobre o 
tecido. Cuide para que o desenho não fique muito pequeno, dividindo bem o 
espaço do tecido. 

4. Agora é hora de desenhar com linha e agulha (bordado). Ensine os alunos a 
bordarem o desenho no tecido utilizando linha e agulha. Para isso as linhas 
desenhadas no tecido deverão ser substituídas pela linha colorida que 
percorrerá os contornos de todo o desenho. Pergunte se algum aluno sabe 
costurar ou bordar e peça que este(s) auxilie(m) os outros no procedimento. 

5. Após o término de todos os desenhos bordados, peça aos alunos que montem 
novamente o rio de sua cidade formando uma grande colcha de retalhos. Após 
resolverem como o seu rio será composto, proponha que costurem todas as 
tiras de tecido. Para isso, ensine-os como juntar uma parte à outra por meio da 
costura. Se os alunos não tiverem habilidade ou competência para isso, peça a 
colaboração de uma pessoa que saiba costurar e juntar as partes. Caso isso 
não seja possível, cole uma tira na outra com cola quente. 

6. Pendure o trabalho de modo que o “rio” e seus peixes possam ser vistos por 
todos. Proponha que deem um título ao trabalho. Como forma de valorização 
do trabalho desenvolvido, acrescente ao espaço expositivo as informações 
pesquisadas sobre o rio da cidade e sobre o artista. Se desejar exponha 
ilustrações dos peixes nativos do rio com seus nomes populares, cuidando 
para que tenha uma boa apresentação. Não se esqueça de identificar os 
trabalhos e escrever um pequeno texto explicativo sobre a proposta de 
trabalho. 

7. Avalie:  

o Os alunos conseguiram entrar no universo da obra de Gonçalo Ivo por 
meio da leitura de imagem? 

o A proposição didática sugerida ajudou os alunos a estabelecerem 
relações com o texto visual apresentado na obra Rio São Francisco 
(Vista de Ibotirama, BA) de Gonçalo Ivo? 

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

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



 

 

 

 

 

 

O olhar que descobre 
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