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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  

Selos Ambientais – Pensando imagens e imprimindo ideias 

CONTEÚDOS 

• Leitura de imagens 

• Percurso poético do artista Santiago Cárdenas 

• Gravura em isopor 

• Desenvolvimento sustentável e consumo consciente 

 
OBJETIVOS  

• Desenvolver a leitura de imagens 



 

 

 

 

 

• Identificar aspectos do processo de criação e construção do artista Santiago 
Cárdenas 

• Construir um trabalho plástico para comunicar uma ideia sobre meio ambiente 
a partir da gravura em isopor 

• Refletir sobre as ações do homem em torno do desenvolvimento sustentável e 
consumo consciente como subsídios para produção 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 8 
da atividade sugerida. 

PROPOSTA DE TRABALHO  

MATERIAIS 

• Lápis 

• Caneta esferográfica preta ou azul 

• Folhas de papel sulfite A4 

• Folhas de papel de seda tamanho A4 em várias cores 

• Rolinhos de espuma 

• Bandejas de isopor reaproveitáveis 

• Tinta guache preta 

 

Selos Ambientais – Pensando imagens e imprimindo ideias 

1. As certificações socioambientais foram criadas com o intuito de nortear 
políticas públicas e educar dirigentes, empresários, trabalhadores e 
consumidores a respeito dos impactos socioambientais das atividades 
produtivas e do uso e descarte adequado de produtos. O objetivo é promover 
uma mudança de comportamento e do padrão de consumo. Como forma de 
dar visibilidade ao certificado, foram criados selos que funcionam como 
atestados de qualidade. Quando um produto é garantido por um selo de 
qualidade, a logomarca do selo é exibida no rótulo. Neste sentido, os selos 
indicativos de qualidade são uma importante ferramenta do consumo 
consciente. 



 

 

 

 

 

2. Clique no link IMAGENS DE SELOS e veja algumas imagens criadas para 
selos verdes. 

3. Em uma folha de sulfite, proponha a cada aluno que crie um desenho para ser 
transformado em um selo ambiental que comunique uma ideia sobre ações que 
envolvam o desenvolvimento sustentável ou o consumo consciente. O desenho 
deverá ser simples e objetivo, de fácil entendimento, devendo passar alguma 
mensagem sobre os temas. Mostre novamente a obra de Santiago Cárdenas a 
eles e peça que observem a forma estilizada com que o artista representou a 
figura do indígena. Explique que não será permitido o uso de palavras, 
somente imagens. A imagem por si comunicará uma ideia. 

4. Pegue as bandejas de isopor e corte suas laterais, deixando apenas o fundo. 
Peça que reproduzam seus desenhos sobre as bandejas, utilizando a caneta 
esferográfica. Cuide para que os traços não sejam muito profundos, para não 
cortar a bandeja (matriz).  

5. Arrume uma mesa grande e disponha sobre ela a tinta guache preta distribuída 
em bandejas, os rolinhos de espuma e os papéis de seda coloridos. 

6. Com a matriz de isopor em mãos, ensine-os a molhar o rolinho sobre a tinta, de 
modo que ele não fique encharcado. É importante que o rolinho apenas 
encoste na tinta para que seja espalhada em uma bandeja seca. Em seguida, 
passe o rolinho entintado sobre a matriz de isopor até cobrir toda a área 
desenhada. 

7. Para fazer a primeira impressão da imagem, utilize a folha branca. Peça que 
coloquem a folha sobre a matriz entintada e passem levemente a mão sobre 
toda a matriz, para que as áreas desenhadas em baixo-relevo fiquem nítidas. 
Puxe com cuidado o papel e perceba se todas as linhas do desenho 
apareceram. Diga para observarem que o desenho saiu invertido e que as 
linhas ficaram da cor do papel branco com o fundo preto. Repita o 
procedimento, variando a cor do papel.  

8. Após todos fazerem suas impressões, exponha os trabalhos para o grupo e 
promova uma conversa sobre o processo e resultado de trabalho. Instigue-os a 
falar sobre a inversão da imagem, o fundo preto e as linhas da cor do papel, a 
possibilidade de reprodução do mesmo desenho, e a ideia que o trabalho quis 
comunicar sobre o meio ambiente. Retome com os alunos a leitura da obra 
Amazona, de Santiago Cárdenas, ressaltando as semelhanças com as 
gravuras produzidas por eles. Explique que fizeram um trabalho de gravura e 
que existem várias modalidades de trabalhos de gravura (link SAIBA MAIS - 

GRAVURA). 

9. Monte uma exposição com os estudantes. Em uma parede, ou em painéis, 
coloque todas as gravuras lado a lado, de modo que toda a área escolhida seja 



 

 

 

 

 

coberta pelos trabalhos. Pegue a carta produzida pelos alunos no passo “O 
olho que conta histórias” e imprima-a ou reproduza-a em outro suporte em 
tamanho grande. Exponha junto com os trabalhos. Não se esqueça de fazer 
um pequeno texto que mostre como foi o processo desenvolvido.  

10. Avalie:  

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

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

o Eles conseguiram se apropriar da técnica de impressão proposta e 
comunicar uma ideia sobre meio ambiente por meio da imagem?  

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

 

 

 



 

 

 

 

 

O olhar que descobre 
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