
 

 

 

 

 

  
 

Ne l s on  Ram os  
Aler t a ,  199 2,  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 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  

Meio ambiente em alerta – novos desenhos, outras leituras 

CONTEÚDOS 

• Leitura de imagens 

• Percurso poético do artista Nelson Ramos 

• Desenho temático sobre meio ambiente 

• Problemas ambientais e possíveis soluções 



 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS  

• Desenvolver a leitura de imagens 

• Identificar aspectos do processo de criação de Nelson Ramos 

• Construir um trabalho plástico para comunicar uma ideia sobre meio ambiente 

• Refletir sobre os principais problemas ambientais e as possíveis soluções 

 
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 nos itens 6 
e 7 da atividade sugerida. 

PROPOSTA DE TRABALHO  

MATERIAIS 

• Fotocópia em tamanho A3 da obra do artista (uma por aluno e uma para a 
exposição) 

• Tesoura 

• Cola branca 

• Fita adesiva 

• Papel contact 

• Lápis  

• Lápis de cor 

 

Meio ambiente em alerta – novos desenhos, outras leituras 

1. Com o título Alerta, o artista Nelson Ramos criou sua obra, deixando um dos 
quadrículos vazio (sem a presença do crânio e de ossadas). No entanto, ele 
incumbiu os alunos de criarem um desenho para ser colocado no espaço vago. 
A imagem deverá dar um novo sentido à obra, já que direcionará o olhar do 
leitor para o novo contexto trazido pela imagem introduzida.  

2. Antes de pensarem sobre o que farão para compor o espaço vago, mostre 
novamente a obra e retome com eles a leitura feita. Em seguida esclareça que 
eles deverão criar um desenho relacionado ao meio ambiente, propondo, por 



 

 

 

 

 

meio do desenho, a representação de um problema ou solução relacionado ao 
tema. Se desejarem, eles poderão utilizar como referência a carta que 
escreveram no passo O olho que conta histórias.  

3. Tire uma fotocópia grande (tamanho A3 se possível) da obra do artista para 
cada aluno, recortando as sobras do papel. 

4. Com as sobras do papel A3, recorte um quadrado na medida do quadrículo 
vazio da cópia tirada da obra. 

5. Proponha a cada aluno que desenhe, sobre o quadrado recortado, uma 
imagem que represente um problema ambiental ou sua possível solução. 
Como o espaço é pequeno, é preciso fazer um desenho com linhas finas e que 
não contenha muitos elementos, para ficar mais fácil de entendê-lo. Peça que 
pinte-o com lápis de cor, valorizando cada coisa representada. 

6. Com a cópia da obra de Nelson Ramos em mãos (uma para cada aluno), peça 
a cada aluno que cole o seu desenho sobre o quadrículo vazio, cuidando para 
que ele seja bem enquadrado. Se você desejar, poderá colar sobre essa 
pequena imagem um pedaço de papel contact ou fita adesiva (na mesma 
medida do desenho), criando uma camada plastificada. 

7. Faça uma exposição da seguinte forma:  

8. Escolha uma parede ou um painel para fixar os trabalhos. 

9. Cole lado a lado todas as imagens, de modo que seja formada uma grande 
malha. 

10. Tire uma cópia colorida da obra de Nelson Ramos e coloque em destaque em 
outro lugar da parede. O interessante é que os visitantes possam observar a 
reprodução da obra do artista.  

11. Identifique a obra original colocando título, dimensões e nome do artista.  

12. Identifique cada trabalho com o nome do aluno que o produziu. 

13. Escreva um texto que explique de forma resumida a proposta de trabalho.  

14. Antes de abrir a exposição para os visitantes, proponha aos alunos que façam 
a leitura dos trabalhos criados, abrindo uma roda de conversas para que todos 
possam ouvir as falas de cada um. Peça que apontem as diferenças entre a 
leitura da obra de Nelson Ramos e seus trabalhos, justificando suas respostas.  

15. Avalie:  

o Os alunos conseguiram se apropriar do discurso da obra de Nelson 
Ramos 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 comunicar uma ideia sobre o tema Meio Ambiente 
com seus desenhos? 

o Eles conseguiram promover uma nova leitura da obra de Nelson Ramos 
por meio da intervenção de seu desenho sobre o trabalho?  

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

 

 



 

 

 

 

 

O olhar que descobre 
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