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A arte, a natureza e o ser humano 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

Por meio da apreciação de obras de artes visuais e da experimentação de um processo 

criativo com materiais naturais, esta sequência didática promove uma reflexão sobre a relação entre 

arte, natureza e questões ambientais, passando por diferentes abordagens artísticas sobre esses 

temas.  

 

Objetivos de aprendizagem 

 Conhecer diferentes formas de como a natureza está presente na arte. 

 Refletir sobre o papel da arte em relação à consciência ambiental. 

 Ampliar o repertório em relação a artistas que trabalham com o tema ambiental.  

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidade temática Objetos de conhecimento Habilidades 

Artes visuais 

Contextos e práticas 
(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, 
contextualizando-os no tempo e no espaço. 

Materialidades 

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

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 9º ano 

4º bimestre – Sequência didática 2 

Desenvolvimento 

Aula 1 – A arte, os artistas e a natureza 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

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

Recursos e/ou material necessário: imagens impressas ou projetadas de obras dos artistas Carolina Caycedo e Cristiano 

Lenhardt; projetor se necessário. 

Links para imagens de obras dos artistas Carolina Caycedo e Cristiano Lenhardt: 

<http://carolinacaycedo.com/geochoreography-oritoguaz-2015> 

<http://cristianolenhardt.com.br/wp-content/uploads/2015/03/FullSizeRender-785x785.jpg> 

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

Acessos em: 19 nov. 2018. 

Comece a aula apresentando aos alunos o artista plástico brasileiro Cristiano Lenhardt. Diga-

lhes que é um artista que trabalha com diferentes linguagens, entre elas, a performance e a 

escultura. Mostre imagens de sua obra Trair a espécie (2016), impressas ou por meio de projeção, e 

dirija uma conversa utilizando as seguintes perguntas:  

 “O que vocês estão vendo?” Guie a conversa e a observação para os elementos principais 
da obra: esculturas construídas com tubérculos. Diga, após a observação, que o artista 
utilizou carás (uma raiz semelhante ao inhame) para construir suas esculturas.  

 “Utilizando a raiz do cará, o que aconteceu com as obras ao longo do tempo?” Guie a 
conversa para o fato de que, com o tempo, as raízes criaram brotos, modificando, 
portanto, a composição da obra. Utilize duas imagens da mesma obra em momentos 
diferentes, disponíveis por meio dos links indicados entre os recursos e materiais 
necessários para esta aula, para que os alunos façam a comparação. Ressalte que as 
esculturas sofreram transformações ao longo do tempo, apresentando um movimento 
lento próprio do crescimento do vegetal, em função das propriedades naturais do 
material. 

 “Quais poderiam ser os temas que esse trabalho discute? Por quê? De que maneira esse 
tema é discutido?” Guie a conversa para que este seja um momento em que os alunos 
façam uma leitura da obra, trocando e compartilhando suas interpretações. É importante 
que justifiquem suas respostas e elaborem discursos sobre a obra.  

Explique que o artista, ao utilizar a raiz do cará para fazer suas esculturas, apropriou-se de 

um material vivo, que por sua vez, enfatiza temas como o crescimento, o tempo e, sobretudo, a 

natureza.  

Então, apresente a artista visual colombiana Carolina Caycedo, dizendo que ela é uma artista 

ativista que trabalha com diversas linguagens, como a pintura, o desenho e, sobretudo, a 

performance. Apresente os registros de sua obra Rios vivos (2015), da série Águas para a vida, não 

para a morte, e dirija uma leitura das fotografias utilizando as seguintes perguntas:  

  

http://carolinacaycedo.com/geochoreography-oritoguaz-2015
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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 “O que vocês estão vendo?”. Guie, por meio dessa pergunta, a conversa para os 
elementos principais presentes nos registros: pessoas em um balneário posicionadas de 
tal maneira que formam as palavras “rios vivos” e “Yuma resiste” quando avistadas de 
cima.  

 “Sobre o que a artista está falando por meio desse trabalho?”. Com essa pergunta, ou 
com perguntas semelhantes, dispare um levantamento de hipóteses e leituras acerca da 
obra de Carolina. Solicite aos alunos que levem em consideração todos os elementos 
presentes na imagem: a quantidade de pessoas, que pessoas são essas, onde elas estão, 
etc. Diga que a artista, juntamente com diversos grupos de ativistas socioambientais e 
membros de comunidades ribeirinhas, realizou essa performance nas margens do rio 
Yuma, localizado em Huila, na Colômbia, que iria ser represado. O represamento do rio 
ocasionaria a inundação da região inteira, degradando a fauna e a flora nativas da região, 
além de expulsar pessoas que por lá habitam. 

 “O que os trabalhos de Carolina Caycedo e Cristiano Lenhardt têm em comum?”. Guie a 
conversa para que este seja um momento em que os alunos atentem para elementos 
que estejam presentes nos dois trabalhos apresentados (temas, discussões, visualidade, 
etc.) e, por meio da fala deles, ressalte que ambos envolvem o tema da natureza.  

Explique que, apesar de Lenhardt e Caycedo trazerem para suas obras um mesmo tema (a 

natureza), em cada trabalho isso é feito de maneira diferente: enquanto o primeiro ressalta aspectos 

como a vida e o crescimento, por meio do brotamento dos carás, o segundo busca discutir a relação 

entre seres humanos e a natureza, refletindo, inclusive, sobre aspectos sociais e seus contextos. 

Explique aos alunos que, dessa forma, a arte e os artistas têm muitas maneiras de abordar um 

mesmo tema. 

Solicite aos alunos que tragam, na próxima aula, uma pesquisa feita em casa, em grupos de 

até seis integrantes, sobre dois ou mais artistas que discutam, por meio de suas obras, questões 

ambientais e a natureza. Esclareça que é importante que essa pesquisa contenha fotos (impressas ou 

em projeção, se possível) dos trabalhos artísticos, pois elas serão compartilhadas em aula para que a 

turma possa fazer uma leitura coletiva das obras. 

 

Aula 2 – Mais artistas que falam sobre natureza 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados nas carteiras em roda, com um espaço amplo ao centro da sala. 

Recursos e/ou material necessário: caderno ou folha papel sulfite, lápis preto; lápis de cor, borracha, caneta, imagens de 

obras de artistas pesquisadas pelos alunos, imagens impressas ou projetadas de duas obras de Frans Krajcberg se e 

projetor, se necessário.  

Link para obras de Frans Krajcberg: 

<http://d3swacfcujrr1g.cloudfront.net/img/uploads/2000/01/002182010019.jpg>. 

Acesso em: 19 nov. 2018. 

 

http://d3swacfcujrr1g.cloudfront.net/img/uploads/2000/01/002182010019.jpg
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Atividade 1: Apresentação das pesquisas (25 minutos) 

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

lembram em relação às obras apresentadas e às discussões disparadas por elas. Por meio da fala dos 

estudantes, busque ressaltar que a arte e os artistas têm múltiplas formas de abordar um único 

assunto. Retome o tema natureza, relembrando os modos como ele é discutido por Cristiano 

Lenhardt e Carolina Caycedo. Depois, peça aos alunos que apresentem suas pesquisas.  

Durante a partilha das pesquisas, peça aos grupos que apresente os artistas pesquisados e 

suas obras. Para o desenvolvimento de debates, utilize perguntas como: “De que forma esse artista 

aborda o tema da natureza?”; “Esse trabalho trata criticamente de questões ambientais ou apenas 

apresenta a seus espectadores alguma característica da natureza?”; “O que esses trabalhos têm em 

comum? E de diferente?”, etc.  

Como um complemento, em caso de não haver diversidade de artistas trazidos pela turma, 

apresente o artista plástico polonês, naturalizado brasileiro, Frans Krajcberg (1921-2017). Comente 

que Krajcberg foi um artista que trabalhou com diversos tipos de arte, como pintura e escultura. 

Mostre imagens, impressas ou projetadas, de algumas de suas obras, como as indicadas entre os 

recursos e materiais necessários para esta aula. Depois da apreciação das imagens, conduza uma 

conversa com os alunos propondo perguntas como: 

 “Que materiais o artista utilizou para fazer essas esculturas?”. Guie a conversa para que 
seja um momento de levantamento de hipóteses acerca dos materiais utilizados nas 
esculturas. Trata-se de troncos, cipós e raízes entalhados, recortados, pintados e 
transformados em esculturas pelo artista.  

 “Como esses trabalhos abordam a natureza?”. Guie a conversa para que seja um 
momento em que os alunos estabeleçam relações entre os trabalhos e a natureza.  

Explique, então, que Frans Krajcberg coletou troncos em florestas queimadas e em regiões 

de desmatamento. Além de chamar a atenção do público para o desmatamento de florestas nativas, 

o artista aborda o tema da morte como parte do ciclo da vida, como um componente da natureza. 

Para transformar os troncos, raízes e cipós em esculturas, Krajcberg empenhou poucos cortes e 

entalhamentos, priorizando, portanto, sua forma natural. Comente que, nesse caso, o artista 

apropriou-se da estética e da visualidade do material que utilizou em sua obra, o que consiste em 

mais uma forma de abordar o tema natureza.  

 

Atividade 2: Planejamento de uma obra (20 minutos) 

Solicite aos alunos que formem duplas e peça que realizem um projeto, por meio de textos 

escritos e desenhos, de uma obra de arte (desenho, pintura, escultura, instalação ou performance) 

que discuta um tema relacionado à natureza ou a questões ambientais, sobretudo aquelas que 

estejam próximas a eles. Explique que esse tema pode se referir a uma característica própria da 

natureza (como o crescimento e a vida abordados por Cristiano Lenhardt); à degradação ambiental 
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causada pelo ser humano em sua relação com a natureza (como o desmatamento tratado por Frans 

Krajcberg); ou a um caso de devastação socioambiental específico (como o represamento do rio 

Yuma, que foi objeto de protesto artístico de Carolina Caycedo). 

Esclareça que, em seus trabalhos, os alunos devem utilizar materiais naturais, como 

pigmentos naturais, galhos, folhas, cipós ou troncos de árvores, sementes, pequenas pedras, terra, 

etc. Além das linguagens artísticas indicadas, diga aos alunos que poderão optar também pela 

fotografia, podendo eles próprios tirar fotos ou então coletar imagens na internet e realizar 

intervenções sobre elas.  

Acompanhe as discussões das duplas, instigando-as a refletir sobre suas produções e a 

elaborar discursos a respeito delas. É importante que os trabalhos tenham coerência e que o uso dos 

materiais naturais não contradiga o argumento elaborado. Passe por cada dupla e faça perguntas 

como: “Será um desenho, uma escultura, uma instalação ou performance? Por quê?”; “Como o 

trabalho de vocês tratará o tema da natureza e as questões ambientais?”; “Como esse formato ou 

linguagem poderá remeter ao tema proposto pela obra?”. 

Depois de projetarem seus trabalhos, diga aos alunos que eles vão concretizar seus projetos 

na aula seguinte. Peça que façam pesquisas sobre o tema que escolheram para agregar mais 

conteúdo às obras de arte e que tragam, na próxima aula, os materiais demandados pelos projetos.  

 

Aula 3 – Montagem e apreciação de obras de arte sobre a natureza 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula com as carteiras afastadas, criando um amplo espaço no centro da sala.  

Organização dos alunos: inicialmente, sentados em roda no chão.  

Recursos e/ou material necessário: materiais naturais coletados pelos alunos, cola branca, cola bastão, lápis de cor, giz 

de cera, lápis preto, borracha, tinta guache, pincéis, pote com água, pano de limpeza, tesoura com pontas arredondadas, 

linhas de diversas cores, folha de papel sulfite, papel kraft, palitos de diversos tamanhos, câmera fotográfica ou celular 

com câmera.  

Comece a aula dizendo aos alunos que deverão pôr em prática seus projetos de obra. 

Disponibilize os materiais indicados entre os recursos e/ou material necessário para esta aula. Ajude-

os a escolher um espaço para trabalharem na montagem de suas obras, pensando também que esse 

será o local em que ela será exposta. Caso haja alguma performance ou instalação que demande 

mais espaço, verifique a possibilidade de que os estudantes desenvolvam seu projeto em um lugar 

amplo da escola, como o pátio ou alguma outra área de convivência. Acompanhe as produções dos 

alunos e os auxilie com possíveis dificuldades, sobretudo com o manuseio dos materiais. 

Reserve os momentos finais da aula para os estudantes apreciarem, coletivamente, os 

trabalhos de cada uma das duplas e conversarem sobre eles. Antes dos autores das obras 

compartilharem suas pesquisas e seus processos, dirija uma conversa com os espectadores, 

utilizando perguntas como: “Quais foram as sensações que esse trabalho lhes causou?”; “Como essa 

obra aborda a natureza ou as questões ambientais?”; “Como ou em que medida esse trabalho 
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discute assuntos que estão presentes em nosso cotidiano?”. Guie, então, a conversa para que este 

seja um momento em que os alunos se sintam à vontade para compartilhar suas pesquisas sobre 

seus temas e para elaborar discursos a respeito de suas próprias produções e as de seus colegas.  

Se possível, deixe as obras expostas por determinado período, permitindo que os materiais 

naturais vivam seus ciclos em forma de obra de arte.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Nesta sequência didática, como resultado das aprendizagens realizadas, pretende-se que os 

alunos: 

 reconheçam e identifiquem os diferentes modos como a arte trabalha o tema da 
natureza, refletindo sobre seu papel em relação à consciência ambiental; 

 reconheçam e identifiquem a arte como um método de pesquisa acerca da natureza e de 
questões ambientais, por meio da ampliação de repertório; 

 identifiquem e experimentem as formas de uso de materiais naturais na arte e as 
possibilidades conceituais e visuais advindas dessa utilização. 

Para aferir se esses objetivos foram alcançados, dê atenção às pesquisas realizadas pelos 

alunos durante as aulas, verificando se os tópicos seguintes se concretizaram: Os alunos deram 

prioridade às diferentes abordagens feitas pelo campo da arte acerca da natureza? Ampliaram seus 

repertórios e perceberam, pelas suas pesquisas, caminhos artísticos possíveis para discutir questões 

ambientais? Observe também as produções dos alunos: os temas escolhidos atenderam à proposta 

feita? Deram atenção ao uso dos materiais naturais, apresentando coerência com os discursos 

elaborados? De que maneira o fizeram? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1.  

a) Cite e descreva duas obras de arte que abordem a natureza e/ou questões ambientais. 

b) Cite e explique semelhanças e diferenças entre essas duas obras. 

 

2. Apresente uma questão ambiental e mencione um trabalho artístico que trate dessa questão, 
descrevendo-o.  
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Gabarito das questões 

1.  

a) Resposta pessoal. Espera-se que os alunos citem a partir de seus repertórios, ampliados por 

esta sequência didática, obras de arte que apresentem a temática da natureza e de questões 

ambientais. 

b) Resposta pessoal. Espera-se que os alunos saibam ressaltar os aspectos que as obras 

apresentadas no item a discutem, destacando semelhanças e diferenças em suas 

abordagens. 

 

2. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos apresentem uma problemática acerca de uma 
questão ambiental e descrevam uma obra de arte que aborde essa questão, compartilhando sua 
leitura a respeito dela.  


