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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  

Recriando a cidade e mapeando sonhos 

CONTEÚDOS 

• Leitura de imagens 

• Percurso poético do artista Miguel von Dangel 

• Pintura e desenho a partir de mapa 

• Urbanização 



 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS  

• Desenvolver a leitura de imagens 

• Identificar aspectos do processo de criação do artista Miguel von Dangel 

• Construir um trabalho plástico para comunicar uma ideia sobre meio ambiente 
com a criação de um mapa imaginário. 

• Refletir sobre a urbanização 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 8 
da atividade sugerida. 

PROPOSTA DE TRABALHO  

MATERIAIS 

• Mapa da cidade 

• Lápis  

• Tesoura 

• Cola branca 

• Telas de pintura sem chassi ou cartolinas brancas no tamanho A2 

• Tinta acrílica ou guache em diversas cores 

• Pincéis de diversos tamanhos 

• Godês ou recipientes para colocar e misturar as tintas 

 

Recriando a cidade e mapeando sonhos 

1. Mostre o mapa da cidade aos alunos e ajude-os a se localizarem nele. Deixe 
que tentem achar a escola, suas casas, o centro da cidade, o(s) rio(s), os 
monumentos, as áreas verdes da cidade etc. Se tiver a possibilidade de 
acessar a internet com os estudantes, entre no Google Maps no endereço 
eletrônico: http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-br&tab=wl e visualize o mapa 
via satélite. Com a ferramenta de aproximação (+), aproxime cada vez mais a 
visão do mapa, até chegar ao local desejado.  



 

 

 

 

 

2. Divida a sala em duplas ou grupos e distribua as telas ou folhas. 

3. Corte o mapa da cidade em partes (uma para cada dupla ou grupo) e distribua. 
Peça que colem o pedaço recebido no suporte que desejarem. 

4. Cada dupla ou grupo deverá criar um novo mapa para a sua cidade, 
continuando o desenho a partir do pedaço do mapa colado. Informe que não 
precisarão seguir a imagem do mapa original: poderão criar os limites no 
formato que quiserem. Nesse mapa, eles deverão organizar a cidade de modo 
que os espaços urbanos estejam em harmonia com o meio natural, colocando 
nele todos os seus sonhos e desejos para uma vida em comunhão com a 
natureza. O que seria interessante mudar na paisagem da cidade em que 
vivem? Proponha que incluam nesse mapa suas casas, a escola e lugares que 
julguem importantes para eles.  

5. Depois de desenharem sobre o suporte, chegou a hora da pintura. Mostre 
novamente a obra de Miguel von Dangel e peça que observem como o artista 
utiliza as cores, as formas, o mapa, as linhas etc. Assim como ele imprime um 
estilo, sugira que inventem seus estilos pessoais para a pintura e deixe que 
façam as suas escolhas.  

6. Ao terminarem suas pinturas, peça que as mostrem à turma e façam um 
comentário sobre seu trabalho. Deixe que decidam se querem dar um título 
para o trabalho ou não. Revele que o artista Miguel von Dangel não quis dar 
um título para a obra que compõe esse material, mas que ele deu títulos a 
muitas outras obras. Diga que o título pode direcionar o olhar do leitor para 
determinados contextos de forma direta ou indireta. 

7. Com os alunos, monte uma exposição para os trabalhos. Coloque um texto que 
conte de forma breve qual foi a proposta para a execução das pinturas. Você 
poderá incluir na exposição a imagem inteira do mapa da cidade e, se desejar, 
poderá dar um título à exposição. 

8. Avalie:  

o Os alunos conseguiram se apropriar do discurso da obra de Miguel von 
Dangel 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 desenvolver uma pintura com a apropriação do mapa 
da cidade? 

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

 

 



 

 

 

 

 

O olhar que descobre 
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