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Arte e natureza 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

Por meio da apreciação de trabalhos dos artistas Frans Krajcberg e Cristiano Lenhardt e da 

criação de obras de arte utilizando materiais naturais, esta sequência didática propõe aos alunos o 

reconhecimento de possíveis intersecções entre o campo artístico e os elementos naturais, 

identificando e experimentando formas de uso desses materiais em suas produções. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar o uso de materiais naturais na arte, ampliando o repertório dos alunos e 
potencializando a utilização desses materiais em suas produções. 

• Reconhecer possíveis inter-relacionamentos conceituais e interdisciplinares entre o 
campo da arte e o das ciências socioambientais. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Artes visuais 

Elementos da linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, 

espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções 

artísticas.  

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de 

expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 

performance etc.). 

Processos de criação 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, 

com base em temas ou interesses artísticos, de modo 

individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, 

instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Apresentação de Frans Krajcberg e Cristiano Lenhardt 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula ou sala de informática. 

Organização dos alunos: sentados em roda, em suas carteiras, com um espaço amplo no centro da sala, ou sentados em 

duplas ou trios na sala de informática. 

Recursos e/ou material necessário: imagens das obras de Frans Krajcberg (1921-2017) e Cristiano Lenhardt (1975-) 

impressas ou apresentadas diretamente da internet. 

Comece a aula apresentando o artista plástico polonês naturalizado brasileiro Frans Krajcberg, 

dizendo que foi um artista e ativista ambiental que trabalhou especialmente com escultura e pintura. 

Mostre imagens da instalação que Krajcberg montou na 32ª Bienal de São Paulo, em 2016, disponíveis 

nos links indicados na seção Material de apoio e referência, com muitas de suas esculturas, e conduza 

uma conversa com os alunos fazendo as seguintes perguntas: “O que vocês estão vendo?”; “Que 

materiais o artista utilizou para fazer essas esculturas?”. 

Informe que o principal elemento de suas obras é madeira calcinada reaproveitada de 

incêndios florestais, isto é, sua obra parte da natureza morta pelo ser humano. São troncos, cipós e 

raízes entalhados, recortados, pintados e transformados em esculturas pelo artista. Inclua na conversa 

novas interpretações que os alunos trouxerem. Use o momento para conversar sobre as qualidades 

estéticas dos materiais utilizados nas esculturas. 

Em seguida, indague se os estudantes já viram outros trabalhos artísticos que usam elementos 

naturais como matéria-prima. Realize um levantamento de repertório da turma sobre trabalhos 

artísticos que usam esse tipo de material. Peça que descrevam esses trabalhos e relatem suas 

experiências com eles. 

Explique, então, que Frans Krajcberg, como ativista, sempre se destacou por sua militância em 

favor do meio ambiente. Por esse motivo, ele não cortava árvores, cipós e raízes que usava como 

matéria-prima para suas esculturas. Grande parte desses materiais era coletada em florestas 

queimadas e em regiões de desmatamento. Com seu trabalho, ele queria chamar a atenção do público 

para a devastação ambiental causada pelo ser humano. Para transformar troncos, raízes e cipós em 

esculturas, o artista fazia alguns cortes e entalhamentos, mas priorizava sua forma natural. Esses 

materiais naturais também serviam de suporte para suas pinturas – que compunham ou não as 

esculturas –, nas quais utilizava pigmentos naturais, extraídos de minérios. 

Apresente, em seguida, o artista plástico gaúcho Cristiano Lenhardt. Diga que ele é um artista 

que trabalha com diferentes linguagens, entre elas a performance e a escultura. Mostre fotografias de 

sua obra Trair a espécie (2016), e estabeleça uma conversa fazendo perguntas como: “Que materiais 

o artista utilizou para fazer essas esculturas?”. Trabalhe com o levantamento de hipóteses sugeridas 

pelos estudantes. Eles poderão chegar a vários elementos naturais antes de perceber tratar-se de um 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 8º ano 

1º bimestre – Sequência didática 2 

 
tubérculo, o cará. Lembre-os de que o cará pode ser nomeado de diferentes maneiras dependendo da 

região ou ser confundido com outros tubérculos, como o inhame. 

Leve-os a perceber também que raízes continuam a crescer com o tempo. Surgiram outros 

brotos no cará, pois se trata de uma obra viva. Em outras palavras, as esculturas sofreram 

transformações ao longo do tempo, apresentando um movimento lento, próprio do crescimento das 

espécies botânicas, em função das propriedades naturais do material. Explique que o artista, ao utilizar 

a raiz do cará para fazer suas esculturas, abordou temas como a vida, o crescimento natural e o tempo 

em sua obra. Deixe que os alunos apresentem suas interpretações e comente com a turma. 

Por fim, peça aos alunos que, para a próxima aula, escolham, coletem e tragam materiais 

naturais que considerem visualmente interessantes, facilmente encontrados em vias por onde passam: 

gravetos, pequenas pedras, folhas, flores, sementes etc. Diga que, com esses materiais, criarão uma 

obra de arte. Você também pode trazer elementos que julgar conveniente de modo a aumentar a 

quantidade de material disponível para os estudantes. Avalie a possibilidade de trazer terra, areia e 

pedras se houver um lugar na escola para trabalhar com esses elementos. 

Proponha aos alunos que pesquisem na internet ou na biblioteca da escola outras obras dos 

artistas citados e de outros que usem elementos naturais em seu trabalho. 

 

Aula 2 – Experimentando produções com materiais naturais  

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em roda no chão, com as carteiras afastadas, criando um amplo espaço no centro da 

sala. 

Recursos e/ou material necessário: materiais naturais coletados pelos alunos (folhas, flores, terra de diversos tons etc.), 

cola branca, cola bastão, lápis de cor, giz de cera, lápis preto, guache, tesoura com pontas arredondadas, linha de 

diversas cores, papel sulfite, papel kraft e palitos de diversos tamanhos.  

Atividade 1 – Abertura (10 minutos) 

Comece a aula retomando os assuntos da aula anterior, perguntando aos alunos o que eles 

lembram dos trabalhos apreciados e das conversas que tiveram sobre eles. De acordo com a fala dos 

estudantes, busque enfatizar que trabalhar com materiais naturais é também levar em conta 

características próprias de cada material. Por exemplo: enquanto Frans Krajcberg trabalhou com a 

forma natural de troncos, cipós e raízes e os utilizou como suporte para suas pinturas, Cristiano 

Lenhardt contou com o nascimento de brotos dos carás em seu trabalho, o que conferiu movimento a 

sua obra. Diga que, para realizar esses trabalhos, os artistas fazem pesquisas visuais e conceituais sobre 

a natureza, levando em conta o estudo das espécies vivas e suas dinâmicas. 
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Atividade 2 – Pensando a partir dos materiais (15 minutos) 

Proponha aos alunos a formação de grupos de 3 ou 4 pessoas. Peça que cada grupo forme uma 

pequena roda, com todos sentados no chão, e coloque os materiais coletados no centro. Diga que irão 

criar juntos um trabalho artístico (uma escultura, um desenho ou uma instalação) utilizando esses 

objetos e que o trabalho será posteriormente exposto em algum espaço na escola. Para isso, precisam 

analisar as características de cada material. Faça perguntas que auxiliem nessa análise, como: “Quais 

são as principais características visuais, táteis, olfativas desses materiais?”; “Esse material pode 

flutuar? Ele está vivo? Ele se decompõe? Brota?”; “Em que formato ou linguagem é possível aproveitar 

ao máximo suas qualidades?”; “Como esses materiais funcionariam juntos?”; “Que conceito esse 

conjunto de materiais pode suscitar?”. 

Acompanhe as discussões nos grupos, provocando-os e estimulando-os a refletir acerca de 

suas produções e a elaborar discursos a respeito delas. Depois de um tempo, peça a cada um dos 

grupos que defina e justifique a linguagem que será utilizada no trabalho. Para isso, passe por cada 

grupo e faça perguntas como: “O trabalho será bidimensional ou tridimensional?”; “Será um desenho, 

uma escultura ou uma instalação? Por quê?”; “O que pode ser construído com a montagem desses 

elementos?”; “Que propriedades ou qualidades desse material vocês estariam abordando na obra 

trabalhando com ele dessa forma?”; “Como esse formato pode suscitar o conceito pretendido pela 

obra?”. 

 

Atividade 3 – Construção do trabalho escolhido (20 minutos) 

Disponibilize os materiais contidos nos Recursos e/ou material necessário desta aula para as 

produções dos grupos. Diga que esses materiais entram para incrementar seus trabalhos e, sendo 

assim, não podem predominar em suas composições, pois o enfoque desta produção prioriza as 

características próprias dos materiais naturais, com poucas intervenções. Acompanhe as produções 

dos grupos, auxiliando em demandas, questões ou dificuldades. Se os estudantes julgarem necessário, 

podem trazer outros elementos para complementar seu trabalho na próxima aula. 

Guarde os trabalhos para a montagem de uma exposição coletiva na próxima aula. Não se 

esqueça de registrar o processo em fotografias para incluir no portfólio da sala. 

 

Aula 3 – Exposição de trabalhos feitos com materiais naturais 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Locais: sala de aula e espaço comum da escola escolhido coletivamente pelos alunos. 

Organização dos alunos: sentados em roda, no chão. 

Recursos e/ou material necessário: trabalhos produzidos na aula 2, fita adesiva, varais, pregadores e outros suportes 

para a exposição das obras, como caixas e mesas. 
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Atividade 1 – Abertura (10 minutos) 

Comece a aula com uma roda de conversa sobre o lugar na escola onde serão expostos os 

trabalhos feitos na aula anterior. Leve em conta as linguagens utilizadas, para definir onde elas 

poderão ser posicionadas em conjunto. Se houver alguma performance, escolha um espaço amplo, 

para que todos os trabalhos sejam contemplados. É desejável que a exposição seja montada em um 

espaço comum da escola, onde haja circulação de pessoas. 

 

Atividade 2 – Montagem da exposição (15 minutos) 

Depois de feita a escolha, dirijam-se a esse lugar e comecem a montagem da exposição 

pedindo aos alunos que pensem em um espaço para suas produções. Trabalhos bidimensionais podem 

ser fixados com fita adesiva nas paredes ou em outras superfícies, ou até pregados em um varal 

posicionado em algum canto do espaço escolhido. Um varal também pode abrigar outros trabalhos, 

como móbiles ou pequenas esculturas. Os trabalhos tridimensionais maiores podem ser expostos no 

chão ou em outros suportes, como mesas, caixas de ponta-cabeça ou módulos que deem mais altura 

à escultura, e é importante que sejam posicionados em locais que permitam a visualização de diversos 

ângulos. 

 

Atividade 2 – Acompanhando o público (20 minutos) 

Com a exposição montada, conduza uma visita coletiva, pedindo que cada grupo fale sobre 

sua obra, apontando as características naturais dos materiais que buscaram enfatizar no processo, 

suas escolhas e os caminhos da produção. Deixe os grupos à vontade para falar sobre suas produções 

e elaborar discursos sobre elas. Incentive também que os grupos falem dos trabalhos uns dos outros, 

contemplando-os e fazendo suas próprias leituras. Diga aos alunos que, podendo a exposição 

permanecer montada por certo período, acompanhem o estado dos materiais escolhidos, verificando 

a ação da natureza e do tempo sobre eles. Não se esqueça de registrar o processo e os resultados finais 

em fotografias para incluir no portfólio da sala. 

 

Material de apoio e referências 

Instalação de Frans Krajcberg na 32º Bienal de São Paulo, 2016. Disponível em: 

<http://www.bienal.org.br/exposicoes/32bienal/fotos/4111>. Acesso em: 31 out. 

2018.  

Site do artista Cristiano Lenhardt. Links para as imagens da obra Trair a espécie (2016). 

Disponível em: <http://cristianolenhardt.com.br/wp-

content/uploads/2015/03/FullSizeRender-785x785.jpg>; 

<http://cristianolenhardt.com.br/wp-content/uploads/2015/03/trair-junotd.jpg>. 

Acesso em: 31 out. 2018. 

http://www.bienal.org.br/exposicoes/32bienal/fotos/4111
http://cristianolenhardt.com.br/wp-content/uploads/2015/03/FullSizeRender-785x785.jpg
http://cristianolenhardt.com.br/wp-content/uploads/2015/03/FullSizeRender-785x785.jpg
http://cristianolenhardt.com.br/wp-content/uploads/2015/03/trair-junotd.jpg
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Socorro Nobre (documentário). Direção: Walter Salles, 1995, 23 min. Disponível em: 

<https://vimeo.com/205814763>. Acesso em: 31 out. 2018. O documentário mostra a 

ligação entre Maria do Socorro Nobre e Franz Krajcberg quando, ainda presidiária, em 

Salvador, conhece a vida e a obra do artista polonês e passa a corresponder-se com 

ele. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Há dois aspectos desejáveis como resultados das aprendizagens pretendidas, nessa sequência: 

• A identificação e o reconhecimento das formas de uso de materiais naturais na arte e das 
possibilidades conceituais e visuais advindas dessa utilização. 

• O empenho em um processo criativo coletivo utilizando esses materiais. 

Para isso, acompanhe as discussões nos grupos durante o processo criativo ocorrido na aula 2, 

observe as produções dos alunos e atente para os discursos elaborados a respeito delas na aula 3. De 

que forma o fizeram? Deram atenção às propriedades dos materiais que utilizaram? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que é suporte na linguagem utilizada no campo da arte? 

2. Cite e descreva uma obra de arte que você conheça feita com materiais naturais. De que forma o 
artista aproveitou as características próprias desse material? 

 

Gabarito das questões 

1. O suporte consiste na superfície sobre a qual o artista faz intervenções como desenhos, pinturas, 
entalhamentos e recortes. 

2. Espera-se que o aluno cite trabalhos artísticos de seu repertório de acordo com o critério pedido 
e identifique características ou propriedades naturais utilizadas pelo artista no trabalho descrito. 

 

https://vimeo.com/205814763

