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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 arti sta, 
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 vidas e levantando bandeiras pela Mata Atlântica 

CONTEÚDOS 

• Leitura de imagens 

• Percurso poético do artista Jorge Tacla 

• Impressões sobre tecido 



 

 

 

 

 

• Mata Atlântica 

 
OBJETIVOS  

• Desenvolver a leitura de imagens 

• Identificar aspectos do processo de criação do artista Jorge Tacla 

• Construir um trabalho plástico para comunicar uma ideia sobre meio ambiente 
por meio da criação de uma bandeira 

• Refletir sobre a preservação da Mata Atlântica como subsídio para a 
elaboração de trabalhos 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 no item 10 
da atividade sugerida. 

PROPOSTA DE TRABALHO  

MATERIAIS 

• Chapas radiográficas ou acetato transparente 

• Água sanitária (se utilizar chapas radiográficas) 

• Tecido de algodão na cor branca (6 m, divididos em 2 ou 3 partes) 

• Tinta de tecido ou guache de diversas cores 

• Tesouras 

• Estiletes (para alunos maiores) 

• Rolinhos de espuma 

• Recipientes (bandejas de isopor) 

• Folhas de sulfite 

• Lápis 

• Clipes 

• Canetas de retroprojetor na cor preta 

• Um galão de tinta látex (de parede) na cor branca 

 

Pintando vidas e levantando bandeiras pela Mata Atlântica 



 

 

 

 

 

1. Proponha aos alunos que eles criem bandeiras em prol da preservação da 
Mata Atlântica. Para isso, peça que façam uma pesquisa das espécies de 
plantas e animais que se encontram em extinção da Mata Atlântica. Você 
poderá ajudá-los em suas pesquisas fazendo uma lista dessas espécies, 
distribuindo-as para os alunos. O importante é que cada aluno traga a imagem 

da planta ou animal pesquisado. 

2. A partir da imagem pesquisada, proponha que cada aluno a desenhe do seu 
jeito sobre a folha de sulfite. Diga a eles que esse desenho será transformado 
em uma estampa para ser impressa nas bandeiras criadas por eles. 

3. Pegue as chapas radiográficas e, uma a uma, mergulhe em uma bacia repleta 
de água sanitária. Você perceberá que a tinta da radiografia sairá por 
completo, ficando apenas o acetato transparente. Lave-as e seque totalmente. 

4. Com as chapas radiográficas ou acetatos em mãos, utilizando a caneta de 
retroprojetor, peça que cada aluno copie seu desenho sobre o acetato. Para 
isso prenda a chapa de acetato com os clipes sobre o desenho. 

5. A próxima etapa será a confecção do molde vazado ou estêncil. Esta etapa 
precisará do olhar atento do professor, porque os desenhos deverão ser 
recortados de modo que suas partes principais não sejam eliminadas durante 
os recortes. Assim, será importante acompanhar os seguintes passos:  

6. Selecione as partes que o aluno precisará recortar para criar seu molde 
vazado. Para isso, pense que, se ele recortar toda a silhueta do desenho, o 
que teremos será uma grande área sem detalhes. Neste caso o aluno poderá 
fazer um segundo molde contendo, por meio do recorte, os detalhes 
eliminados. Veja o exemplo.  
 

       

7. Outra possibilidade é cortar o desenho em partes, deixando uma margem entre 
as partes cortadas, de modo que o desenho seja construído como uma espécie 
de quebra-cabeça. Observe o exemplo. 



 

 

 

 

 

 

 

8. Com os moldes vazados prontos, é hora de começar a confecção da bandeira. 
Pegue o tecido e corte em duas ou três partes iguais. Prepare o fundo do 
tecido pintando-o com tinta látex branca (não se esqueça de forrar o local onde 
irá pintar). Faça duas camadas para que o tecido não chupe a tinta dos 
desenhos que serão pintados por cima. Deixe secar. 

9. Divida a turma em dois ou três grupos (um pra cada tecido) e proponha que 
criem suas bandeiras em prol da Mata Atlântica por meio da impressão dos 
desenhos feitos no molde vazado sobre o tecido esticado. Explique que eles 
deverão criar uma bandeira a partir da justaposição ou sobreposição de seus 
desenhos e que, em função das reflexões que tiveram sobre a Mata Atlântica e 
a exemplo da obra de Jorge Tacla, eles deverão dar destaque a algumas 
partes de sua bandeira. Eles poderão fazer isso por intermédio da escolha das 
cores, do modo como distribuem seus desenhos no espaço ou a partir dos 
temas presentes em seus próprios desenhos. 

10. Após decidirem como construir suas bandeiras, distribua as tintas e proponha 
que deem início às pinturas sobre o tecido. Os alunos deverão pintar utilizando 
o rolinho e seu molde vazado. Para isso, deverão colocar uma quantidade 
pequena de tinta sobre o recipiente (bandeja de isopor), passar o rolinho de 
espuma, posicionar o molde vazado sobre o tecido, e pintar a forma 
representada. É importante limpar a parte de trás do molde vazado para evitar 
borrões indesejáveis. Deixe que repitam suas imagens quantas vezes 
quiserem. 

11. Após o término de suas bandeiras, reúna os alunos e deixe que eles falem a 
respeito de suas representações da Mata Atlântica. 

12. Exponha os trabalhos pendurando as bandeiras em um local de acesso a 
todos. Para isso, estique-as a partir de um de seus lados, deixando o outro 
solto. Elas ficarão em sentido vertical. Escreva um texto sucinto explicando a 



 

 

 

 

 

proposta de trabalho e coloque ao seu lado a carta escrita ao mundo pelos 
alunos. 

13. Avalie:  

o Os alunos conseguiram se apropriar do discurso da obra de Jorge Tacla 
por meio da leitura de imagem? 

o A proposta de trabalho desenvolvida ajudou os alunos a estabelecerem 
relações entre a obra do artista e o tema Meio Ambiente? 

o Eles conseguiram construir suas bandeiras a partir da técnica do molde 
vazado? 

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



 

 

 

 

 

O olhar que descobre 
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