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Arte contemporânea e meio ambiente 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Unindo as pontas 

 

Relevância para a aprendizagem 

Por meio da apresentação de uma intervenção do artista Eduardo Srur, esta sequência didática 

propicia uma discussão sobre o estranhamento que obras de arte contemporânea provocam na sua 

fruição, promovendo considerações sobre as relações entre arte e vida. Propõe-se também a 

experimentação de uma intervenção artística que lance mão do procedimento do estranhamento para 

possibilitar reflexões sobre temas ambientais. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer e identificar a arte contemporânea como uma forma de expressão artística 
que busca estabelecer relações entre arte e vida.  

• Experienciar o processo de criação de uma intervenção artística com o objetivo de discutir 
questões ambientais presentes no cotidiano dos alunos e na realidade na qual a escola 
está inserida.  

• Reconhecer e experimentar o estranhamento como um recurso utilizado na arte 
contemporânea para provocar em seu público questionamentos e reflexões a respeito da 
realidade cotidiana.  

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

Artes visuais 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 Eduardo Srur e o estranhamento na arte 

contemporânea 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados nas carteiras em roda. 

Recursos e/ou material necessário: imagens projetadas ou impressas da intervenção O aquário morto, de Eduardo Srur 

(Disponível em:  

<http://www.eduardosrur.com.br/intervencoes/o-aquario-morto>. Acesso em: 21 nov. 2018.). 

Comece a aula conversando com os alunos a respeito da experiência deles com produções de 

arte contemporânea. Explique que esse tipo de arte comporta obras mais recentes, trazendo 

questionamentos e elaborações acerca de temas atuais e cotidianos. Utilize perguntas como: “Vocês 

já viram algum trabalho de arte contemporânea?”; “Quais foram as sensações que esse trabalho 

provocou em vocês?”; “De acordo com sua leitura, quais temas poderiam ser discutidos a partir da 

interpretação desse trabalho?”.  

Guie a conversa para que este seja um momento em que os alunos tragam suas experiências 

com a arte contemporânea, relatando as sensações causadas por ela. Por meio das falas dos 

estudantes, busque enfatizar que essas obras podem causar estranhamento ao espectador. O 

estranhamento é um recurso usado pelos artistas para causar mal-estar no público, fazendo-o olhar 

duas vezes para a obra, ao mesmo tempo em que traz à discussão assuntos que fazem parte do nosso 

cotidiano contemporâneo, como as questões ambientais, os relacionamentos interpessoais, a 

violência, o consumo excessivo, entre outros temas. 

Em seguida, apresente o artista plástico brasileiro Eduardo Srur (1974-). Comente que Srur é 

um artista que trabalha com diversos tipos de arte, fazendo intervenções em espaços públicos urbanos 

do mundo inteiro. Como exemplo, mostre, por meio de projeção ou impressão, fotografias da 

intervenção O aquário morto (2014) e guie uma leitura da obra utilizando as seguintes perguntas: 

• “O que vocês estão vendo?”. Guie a conversa para os elementos principais da obra: 
diversos materiais sólidos à deriva imersos em um grande aquário cheio de água, 
aparentemente, limpa.  

• “Essa obra lhes causa estranhamento? Por quê?”. Guie a conversa proporcionando aos 
alunos o compartilhamento das primeiras impressões em relação à obra, tendo como 
critério a quebra de expectativa do observador, o que produz o estranhamento. 

• “Vocês já viram os objetos usados nessa obra? Qual a intencionalidade de utilizá-los na 
intervenção?”. Guie a conversa para que este seja um momento em que os alunos 
identifiquem o fator que causa o estranhamento na obra: o contexto no qual esses objetos 
foram inseridos de acordo com a ação do artista.  

http://www.eduardosrur.com.br/intervencoes/o-aquario-morto
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Complemente as falas dos alunos dizendo que o estranhamento, nesse caso, não é causado 

pelos objetos em si, mas pelo contexto no qual eles foram inseridos pelo artista: em um grande aquário 

público, que, supostamente, estaria ocupado por seres vivos aquáticos.  

Explique que essa intervenção foi realizada no aquário Acqua Mundo, localizado na cidade do 

Guarujá, no estado de São Paulo, em uma sala que conta com 360° de visão e é dividida em dois 

tanques. Na intervenção de Eduardo Srur, enquanto um dos tanques continha, como de costume, 

peixes e moluscos, o outro recebeu dezenas de objetos de lixo sólido recolhidos nas praias da região. 

Explique aos alunos que, dessa forma, o artista apropriou-se de objetos de nosso cotidiano e os 

deslocou de seus contextos convencionais, causando, assim, a sensação de estranhamento e 

provocando reflexões a respeito de um tema.  

Após essa explicação, continue dirigindo uma leitura dessa obra, mas, agora, buscando discutir 

os questionamentos que sua interpretação pode suscitar. Para isso, utilize perguntas como: 

• A quais temas remete essa obra? 

• O que vocês sentem ao vê-la? 

• Quais questionamentos o artista provoca por meio desse trabalho?  

Oriente a conversa para que os alunos compartilhem suas leituras em relação à obra 

apresentada e, por meio de suas falas, enfatize que o artista traz à tona questões ambientais nesse 

trabalho, sobretudo a respeito da degradação dos oceanos. Apesar dessa ênfase, é importante que a 

conversa leve em conta as interpretações dos estudantes, pressupondo que a arte contemporânea 

sugere uma leitura aberta de seus trabalhos, considerando o repertório de seus espectadores. 

Informe a turma que, na próxima aula, farão o projeto de uma intervenção artística que trate 

de questões ambientais, sobretudo da degradação do meio ambiente, relacionadas ao entorno da 

comunidade escolar. 

 

Aula 2 – Intervenção artística e meio ambiente 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados nas carteiras em roda. 

Recursos e/ou material necessário: lápis preto; papel sulfite. 

Comece a atividade retomando os assuntos da aula anterior. Pergunte aos alunos o que se 

lembram da obra apresentada e das conversas que tiveram a respeito dela e da arte contemporânea. 

Com base nas falas dos estudantes, busque ressaltar que a arte contemporânea se relaciona a 

questões cotidianas e atuais, que muitas vezes não percebemos com clareza. Discuta a utilização de 

objetos recorrentes em nosso dia a dia por parte de artistas contemporâneos, que os inserem em 

outros contextos, provocando questionamentos acerca de diversos temas por meio da sensação de 
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estranhamento causada no público. Retome a intervenção O aquário morto, apresentada na aula 

anterior, como um exemplo desse procedimento artístico.  

Relembra a turma de que a obra de Eduardo Srur trata da degradação do meio ambiente, 

sobretudo dos oceanos, em razão do descarte de lixos sólidos. Proponha aos alunos que, assim como 

Srur, façam uma intervenção artística em algum espaço da escola com o objetivo de discutir questões 

ambientais relacionadas à realidade na qual a comunidade escolar está inserida.  

Junto com os alunos, faça um levantamento das questões ambientais que serão abordadas. 

Para isso, comece com algumas perguntas, como:  

• Quais os principais recursos naturais presentes na região da escola: Florestas? Rios? Mar 
ou oceano?  

• Como é a qualidade do ar e do solo nessa região?  

Continue a discussão, agora sobre o modo como as pessoas (habitantes da região) e o Estado 

relacionam-se com os recursos naturais. Esse levantamento pode tomar rumos diversos, de acordo 

com a realidade da região investigada. A seguir, algumas sugestões de perguntas: 

• Há cuidados com os rios?  

• Há um tratamento adequado de esgoto?  

• Como é o saneamento básico da região?  

• Como são descartados os lixos sólidos?  

• Há lixo descartado em áreas naturais? 

• A reciclagem é uma prática adotada pela maior parte da população da região?  

• Seus habitantes contam com uma estação de reciclagem eficiente?  

• Há uma intensa emissão de gases poluentes na atmosfera?  

• Há desmatamento nessa região? 

Após esse levantamento, solicite aos alunos que formem grupos de três ou quatro integrantes 

com o objetivo de fazer um projeto de intervenção artística em um dos espaços da escola.  

Essa intervenção pode ser uma escultura, uma instalação ou uma performance; no entanto, é 

importante que esteja relacionada com o local no qual será instalada e com as pessoas que nele 

circulam, suscitando nelas uma sensação de estranhamento.  

Oriente cada grupo a escolher um ou mais temas entre os que foram levantados pela classe. A 

partir do tema ou temas selecionados, os grupos devem elaborar um projeto que utilize materiais 

alternativos, como materiais naturais, reciclados ou o próprio corpo. Nessa etapa do processo criativo 

da intervenção artística, os alunos discutirão o(s) assunto(s) escolhido(s), trazendo elaborações acerca 

dele(s). 
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Solicite aos estudantes que registrem o projeto em uma folha de papel sulfite com lápis preto, 

descrevendo o trabalho e a sensação que pretendem provocar nos espectadores. Além disso, diga que 

é importante que enfatizem a discussão que os levou a criar a intervenção.  

Durante a atividade, acompanhe a produção dos alunos, servindo como mediador e 

inteirando-se de suas discussões, para verificar a coerência e a viabilidade das propostas que forem 

surgindo.  

Como os projetos serão concretizados na aula seguinte, é importante que sejam 

providenciados os materiais que serão utilizados e seja preparado o local no qual a obra será instalada. 

Na próxima aula, leve os materiais necessários à execução dos projetos.  

 

Aula 3 – Intervenções artísticas nos espaços da escola 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula e espaços da escola. 

Organização dos alunos: sentados no chão em roda.  

Recursos e/ou material necessário: materiais demandados pelos projetos de intervenção dos alunos.  

Atividade 1: Preparação das intervenções (20 minutos) 

Ainda na sala, diga aos alunos que, nesta aula, irão montar suas intervenções pelos espaços da 

escola. Para um bom acompanhamento dos trabalhos, faça uma lista dos locais onde elas serão 

montadas. Se estiver prevista alguma performance, peça aos participantes que façam um pequeno 

aquecimento antes de começar e combine com o grupo um momento para que ela aconteça de modo 

que todos da turma consigam assistir a ela.  

Antes da dispersão dos grupos para seus locais de montagem, combinem um horário e um 

local de reencontro da turma para fazerem coletivamente um percurso que passe por todas as obras. 

Durante as montagens das intervenções, auxilie os estudantes no manuseio dos materiais, 

verificando também a coerência do trabalho com as ideias que desenvolveram nos seus projetos.  

 

Atividade 2: Percurso pelas intervenções (25 minutos) 

Ao reunir o grupo no horário e local combinados, faça um percurso pelas obras montadas e 

conduza uma conversa a respeito de cada uma. Antes de dar a palavra aos autores dos trabalhos, 

direcione aos espectadores perguntas que estimulem suas leituras:  

• Essa intervenção lhes causou estranhamento? Por quê?  

• Quais foram as sensações que esse trabalho lhes causou?  

• Como essa obra aborda as questões ambientais que estão presentes na realidade da 
escola?  
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• Essa obra discute quais assuntos?  

• Como ou em que medida esse trabalho discute assuntos de nosso cotidiano?  

Nessa conversa, é importante que fique clara, com base nas falas dos alunos, a relação 

estabelecida entre arte e vida, uma relação bastante presente em obras da arte contemporânea.  

Permita, então, que os autores das obras participem da conversa, para elaborarem discursos 

acerca de suas produções e também para refletirem sobre seus processos criativos, levando em conta 

seu resultado. Utilize perguntas como: 

• O trabalho final condiz totalmente com o projeto original? 

• Houve necessidade de alguma mudança durante o processo? Qual ou quais? Por quê? 

• Vocês esperavam essa reação dos espectadores à obra que montaram? 

Guie as conversas para que estes sejam momentos de troca de interpretações, leituras e ideias, 

considerando também o processo criativo como um todo.  

Se possível, deixe as obras expostas nos espaços da escola, fazendo com que as interpretações 

e leituras desses trabalhos se multipliquem e reverberem nas diferentes situações e nos diversos 

contextos escolares.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

É desejável que sejam contemplados três aspectos como resultados das aprendizagens 

pretendidas nesta sequência didática: 

• que os alunos identifiquem e reconheçam a arte contemporânea como uma expressão 
artística que busca relacionar a arte a elementos da vida cotidiana; 

• que os alunos identifiquem e reconheçam o estranhamento como um recurso empregado 
nessa linguagem, muitas vezes, para provocar reflexões e questionamentos em seus 
espectadores;  

• que os alunos experimentem um processo de criação que articule tanto essa relação entre 
arte e vida, quanto o conceito de estranhamento na fruição de obras de arte 
contemporânea.  

Para verificar se esses objetivos se concretizaram, observe as falas dos alunos durante as 

leituras de obras nas aulas 1 e 3. Como os alunos reconheceram esses aspectos da arte contemporânea 

nos trabalhos que lhes foram apresentados? Também afira esse reconhecimento nas suas produções 

e nos discursos acerca delas: os estudantes elaboraram intervenções artísticas estabelecendo relações 

coerentes com a vida cotidiana? De que maneira fizeram isso? 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. O que é o estranhamento na arte contemporânea? 

2. De que modo o trabalho O aquário morto (2014), de Eduardo Srur, provoca estranhamento no 
público? 

 

Gabarito das questões 

1. O estranhamento é um recurso empregado na linguagem da arte contemporânea para provocar 
reflexões e questionamentos em seu público. 

2. O trabalho O aquário morto (2014), de Eduardo Srur, chama a atenção do público para a 
degradação dos oceanos por meio do descarte de lixos sólidos. Para isso, o artista utilizou nessa 
obra objetos do lixo recolhido nas praias da região em que seu trabalho foi instalado, inserindo-os 
em um aquário, espaço que, supostamente, conteria vida aquática. Assim, provocou a sensação 
de estranhamento no público e chamou a atenção para o tema.  


