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Reutilização de materiais na arte 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática propõe-se a estimular a apreciação de obras produzidas com 

materiais descartados e a criação por parte dos alunos de uma obra tridimensional também com 

objetos descartados, levando-os a refletir sobre a relação da arte com a produção de lixo, os 

impactos ambientais e os hábitos de consumo. 

A indicação de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência é apenas uma 

sugestão. Você também pode selecionar outros artistas ou fontes com os quais tenha mais 

familiaridade ou com os quais se identifique mais e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O 

importante é sempre manter o encaminhamento de acordo com os objetivos e a habilidade 

indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Propiciar a reflexão sobre a relação da arte com o consumo e a produção de lixo.  

• Explorar materiais descartados para elaborar obras de arte. 

• Produzir uma obra tridimensional que esteja relacionada ao tema do consumo e 
produção de lixo. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

Artes visuais Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 
performance etc.) 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – O lixo que produzimos no nosso dia a dia 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em um semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, lápis preto, borracha, caderno, imagens digitais ou impressas previamente 

selecionadas de obras que utilizem materiais descartados, computador e projetor, se necessário.  

Links para sites de artistas sugeridos que utilizam materiais de descarte em suas obras: 

SayakaGanz (Japão). 

Disponível em: <https://sayakaganz.com/traveling-museum-exhibition/> 

Vik Muniz (Brasil) 

Disponível em: <http://vikmuniz.net/pt/gallery/garbage> 

Acessos em: 30 out. 2018. 

Atividade 1: Roda de conversa e pesquisa (15 minutos) 

Organize a turma em roda e inicie a aula explorando o conhecimento prévio dos alunos 

sobre: a quantidade de lixo produzida nos locais onde vivem; se existem empresas que fazem o 

reaproveitamento de materiais; onde esse lixo é depositado; etc. Se julgar interessante, peça a eles 

que, em casa, façam uma pesquisa sobre o tema. Pergunte também se eles próprios costumam 

reaproveitar materiais descartados, como garrafas PET, tecidos, papelão, etc. Em caso afirmativo, 

peça que descrevam o que produzem com esses materiais ou que levem esses objetos na aula 

seguinte, caso se sintam à vontade para fazê-lo. Em seguida, pergunte qual é a opinião deles sobre 

artistas que reutilizam materiais de descarte em suas obras de arte e, por fim, pergunte também se 

já experimentaram criar obras assim. 

Atividade 2: Contextualização do trabalho (30 minutos) 

Se considerar interessante, apresente as obras da artista japonesa Sayaka Ganz (1976-) aos 

alunos e pergunte a eles: “O que vocês veem nessas obras?”; “De que materiais elas são feitas?”. 

Deixe que eles respondam livremente. Em seguida, comente que Ganz produz instalações com 

materiais descartados, como utensílios de cozinha, por exemplo, copos e colheres de plástico, 

brinquedos, peças de metal, entre outros. Segundo a artista, sua intenção é transformar o descarte 

em algo “orgânico”, recuperando os objetos por meio da forma, das cores e do movimento, levando 

beleza e harmonia à vida das pessoas. A artista recolhe seus materiais em postos de reciclagem e 

também recebe doações dos amigos. Por usarem novamente tais materiais e darem a eles um novo 

significado, é possível identificar que essas obras exploram a relação entre consumo e produção de 

lixo. 

Discuta com os alunos como os materiais são trabalhados, analisando formas, cores e efeitos. 

Além disso, proponha que eles atentem para a maneira como a obra se relaciona com o espaço que 

ocupa. É importante dirigir a leitura das imagens, perguntando a eles: “O que vocês estão vendo?”; 

“Com que materiais essas obras foram feitas?”; “Vocês reconhecem algum material descartado?” 

https://sayakaganz.com/traveling-museum-exhibition/
http://vikmuniz.net/pt/gallery/garbage
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Qual?”; “Que sensação as obras causam em vocês?”; “Que pensamentos surgem a partir da 

observação das obras?”. 

Por fim, apresente a proposta de trabalho para as próximas duas aulas, a produção coletiva 

de uma instalação na escola com a utilização de diferentes materiais descartados. Explique que uma 

instalação é uma obra de arte que ocupa um ambiente inteiro. Você pode saber mais sobre ela 

acessando o site da Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3648/instalacao>. Acesso em: 5 nov. 2018. 

Explique que essa obra deverá despertar a atenção da comunidade escolar e ter como 

conceito mais amplo a relação entre arte, consumo, produção de lixo e danos ao meio ambiente. 

Peça que os alunos recolham materiais descartados, como embalagens de lanches, copos e 

garrafas plásticas, latas, caixas, etc., para a próxima aula.  Você também pode providenciar materiais 

pesquisando refugos de fábricas locais, como fábricas de papel, tecidos, etc. 

É importante instruir os alunos sobre quais materiais devem coletar, lembrando-lhes que 

produtos perecíveis não podem ser considerados e que as embalagens devem ser higienizadas 

(lavadas e secas) antes de serem armazenadas. Ressalte também que não devem ser coletadas 

embalagens de produtos químicos e/ou tóxicos (como alvejantes e desinfetantes domésticos que 

tenham cloro, agrotóxicos, etc.) e embalagens de vidro, pilhas e todo tipo de material que represente 

risco de acidente. Informe também que lixo eletrônico, como partes de computadores (mouses, 

teclados, etc.) ou celulares danificados, desde que não esteja com vidros quebrados ou pontas que 

possam vir a machucar, ao contrário dos exemplos anteriores, pode ser considerado para o trabalho. 

Anote no seu diário de bordo o andamento desta aula. 

 

Aula 2 – Projeto de uma obra tridimensional 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala que tenha mesas e, se possível, uma pia. 

Organização dos alunos: em grupos. 

Recursos e/ou material necessário: papéis para forrar as mesas de trabalho, materiais coletados pelos alunos, folha de 

papel sulfite, lápis preto e lápis de cor. 

Atividade 1: Organização dos materiais coletados (15 minutos) 

Inicialmente, caso você tenha solicitado uma pesquisa sobre a quantidade de lixo produzida 

nos locais onde vive, se existem empresas que fazem o reaproveitamento de materiais, onde esse 

lixo é depositado, etc. aproveite o momento para que os alunos apresentem o que descobriram. Em 

seguida, você também pode abrir espaço para que os alunos que já tenham produzido objetos com 

materiais descartados possam apresentá-los à turma.  

Após esse momento, prepare, com os alunos, o espaço para a organização dos materiais que 

eles trouxeram para a aula. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3648/instalacao
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Sobre as mesas previamente forradas, coloque os materiais coletados pela turma. Organize 

os alunos em grupos e distribua-os nas diferentes mesas.  

Peça aos grupos que separem, organizem e classifiquem os materiais. Os critérios podem ser 

estabelecidos de acordo com os tipos de objeto, cores, formas, tamanho, maleabilidade, etc. 

Essa atividade é importante porque os grupos poderão visualizar os materiais disponíveis, 

selecionar aqueles que serão usados (eventualmente algum material não será apropriado para o uso 

e deverá ser colocado de lado) e definir a quantidade de cada elemento quando iniciarem o projeto 

da instalação. 

Atividade 2: Projeto de instalação (30 minutos) 

Nesta segunda parte da aula, reúna a turma para a criação do projeto da instalação. Nesse 

momento, é importante retomar com a turma o que é uma instalação, recuperando os exemplos 

vistos na aula anterior. Volte então ao tema de consumo, produção de lixo e impactos ambientais, 

ressaltando que esses impactos não causam danos somente nos rios, mares ou matas que recebem 

nosso lixo, mas também comprometem os espaços que nos cercam cotidianamente, como as ruas e 

praças de nossos bairros, a escola em que estudamos, etc. Peça à turma que reflita sobre isso e sobre 

como essa realidade poderia ser modificada.  

Passe então a discutir o projeto de instalação que os alunos vão criar, relembrando que 

deverá ser uma forma de chamar a atenção da escola (e até da comunidade do entorno) para o 

problema ambiental em questão, além de poder sugerir mudanças para essa realidade. Incentive a 

turma a expor suas ideias para o projeto e vá anotando as sugestões na lousa, para depois refinar as 

possibilidades, até chegar ao conceito do projeto da instalação. 

Peça aos alunos que caminhem pela sala e observem todos os materiais que coletaram e 

organizaram, descrevendo suas características. Em seguida, distribua papel e lápis aos grupos para 

criarem suas propostas para a instalação, de acordo com as ideias que foram discutidas e os 

materiais disponíveis. Lembre-os de que é fundamental, nesse momento de criação, pensar no 

espaço que a instalação vai ocupar. Cite eventuais locais que a obra poderá ou não ocupar na escola 

em razão das normas de segurança e circulação.  

Ajude os alunos a pensar em como vão organizar e fixar os materiais para produzir a 

instalação, lembrando que essas informações devem constar no projeto. Dessa mesma forma, devem 

ser apontados outros materiais que não foram coletados e que podem ser necessários para a 

execução da obra. 

Ressalte que a produção da instalação não pode produzir lixo não reciclável. Por isso, os 

alunos devem evitar usar colas, fitas adesivas ou outros materiais que não podem ser removidos, 

procurando usar materiais com o menor impacto possível e de fácil remoção, tais como linha ou 

barbante para agrupar e prender os materiais, por exemplo. Saliente que não devem também utilizar 

tintas, e sim pensar em como aproveitar as cores originais dos materiais.  
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Quando os grupos finalizarem seus projetos, reúna-os e, de forma colaborativa, elabore com 

eles o projeto final da obra coletiva, a instalação. Para isso, você pode compilar os projetos de todos 

os grupos em um só ou fazer uma votação para a escolha de um dos projetos apresentados. Uma 

terceira opção é criar, com a turma, uma nova proposta que envolva as ideias de todos. Se possível, 

faça um desenho desse projeto final para servir de guia na montagem. 

Incentive os alunos a registrar o processo de criação no portfólio. Esse registro é um 

instrumento importante para conversas posteriores sobre a prática artística e uma ferramenta para a 

avaliação da aprendizagem. Ele pode ser feito por meio de fotografias, vídeos, depoimentos 

gravados, entre outros. Anote no seu diário de bordo o andamento dessa aula. 

A seguir, oriente os alunos sobre o próximo passo: a realização da obra, que será executada 

na próxima aula. 

 

Aula 3 – Montagem da instalação 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala com mesas e uma pia (se possível) e o espaço na escola escolhido para abrigar a obra coletiva. 

Organização dos alunos: em grupos para a realização da obra, divididos em diferentes tarefas. 

Recursos e/ou material necessário: os materiais coletados e outros materiais previstos no projeto. 

Atividade 1: Preparação para o projeto de instalação (10 minutos) 

Organize os alunos em grupos e distribua as tarefas para a realização da obra, tais como 

transporte dos materiais, organização do espaço que vai abrigar a obra, montagem da instalação, 

fixação dos elementos, registro fotográfico, etc.  

Atividade 2: Executando o projeto de instalação (35 minutos) 

Lembre-se de ressaltar a importância do trabalho colaborativo para a criação de uma obra de 

arte coletiva, em que todos serão autores. Estimule a participação e o envolvimento de todos na 

realização do projeto.  

Verifique com os alunos a necessidade de utilizar outras aulas para a elaboração e montagem 

da obra. 

Quando a obra estiver finalizada, registre o resultado do trabalho dos alunos por meio de 

fotos ou vídeos que serão acrescentados ao portfólio. Caso haja interesse da turma, esses registros 

podem ser divulgados para toda a escola depois da desmontagem da instalação, de forma que todos 

apreciem a obra e sejam impactados pela mensagem dela. Anote no seu diário de bordo o 

andamento dessa aula. 
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Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Ao longo desta sequência didática, observe o engajamento dos estudantes nas conversas e 

atividades práticas. Há aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens 

pretendidas. São eles:  

• que os estudantes compreendam a importância de desenvolver uma consciência 
ambiental. 

• que os estudantes relacionem a questão ambiental com a obra que criaram. 

• que os estudantes sejam capazes de analisar os registros feitos ao longo do processo. 

Para isso, durante a sequência didática, guie suas observações por meio das seguintes 

perguntas: “Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma?”; “Prestaram 

atenção nas instruções das atividades? Como foi esse processo?”; “Respeitaram a produção dos 

colegas?”; “Caso tenha ocorrido algum problema, como ele foi resolvido?”; “Os estudantes 

realizaram uma instalação coletiva com materiais descartados? De que forma?”; “Ficaram satisfeitos 

com as próprias produções?”; “Usaram os conceitos apresentados para observar os próprios 

trabalhos e os dos colegas?”. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que você entende por instalação? 

2. Quais tipos de materiais podem ser usados em uma instalação? 
 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno entenda que a instalação é uma obra tridimensional pensada para um 

lugar específico, embora possa ser levada a outros lugares. A forma, a cor, o volume e a textura 

são alguns dos elementos da instalação. 

2. Uma instalação pode ser feita praticamente de qualquer tipo de material, seja ele natural, seja 
industrial, novo ou reaproveitado, além de projeções, sons, entre outros. 


