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Instalação com flores e folhas de plantas e árvores 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nos elementos da natureza, identifica-se uma variedade de tamanhos, formas e cores, em 

consequência, então, em muitos deles também se observam, além de forma e cor, outros elementos 

constitutivos das artes visuais -- linhas e espaço, por exemplo. 

Objetivos de aprendizagem 

Propor a criação de uma instalação artística coletiva que dialogue com um dos espaços da 

escola. Em sua composição serão usadas flores e folhas de plantas e árvores.   

Para isso, esta sequência visa a explorar, na unidade temática artes visuais, os seguintes obje-

tos do conhecimento e as respectivas habilidades: 

Contextos e práticas – (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais 

e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético. 

Elementos da linguagem – (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 

Materialidades – (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pin-

tura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fa-

zendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não conven-

cionais. 

Processos de criação – (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, cole-

tivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade e (EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

 

Recursos e materiais necessários 

Jornal velho ou plástico (para forrar as carteiras ou o chão), tesoura sem pontas, cola branca, barbante, 

papel sulfite ou cartolina, prendedores de roupa, fita adesiva, máquina fotográfica ou celular com câ-

mera. 
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Referências para instalações artísticas na natureza 

Land art. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3649/earthwork>. Acesso em: 

11 jan. 2018. 

Top 10: obras de arte feitas na natureza. Casa Vogue, 29 maio 2012. Disponível em: 

<http://casavogue.globo.com/LazerCultura/noticia/2012/05/top-10-obras-de-arte-feitas-na-

natureza.html>. Acesso em: 11 jan. 2018. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Coleta, classificação e preparação da instalação 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: na sala e pela escola, em grupos com quatro integrantes. 
 
Caso na escola não haja área com plantas e árvores, antecipadamente o professor deve solicitar aos alunos que as cole-
tem, por exemplo no bairro onde moram ou no trajeto para a escola, e tragam o material coletado nesta aula. 
Se o material for solicitado previamente, as etapas Introdução e Desenvolvimento poderão realizar-se em tempo 
maior.  

Introdução: Conversa sobre arte ambiental (5 minutos) 

O professor desenvolve uma conversa a respeito de obras de arte instaladas na paisagem: 

“Quem já viu alguma obra de arte feita na natureza, isto é, uma obra que explora o ambiente onde 

está e os materiais naturais que ali se encontram? Como era composta? Onde viu?”. No decorrer da 

conversa, deve explicar que há artistas que criam sua obra usando o próprio ambiente natural, reali-

zando uma intervenção nesse espaço físico. Este tipo de arte classifica-se arte ambiental, e o artista, 

ao executá-la, pretende modificar o ambiente natural onde a obra é executada ou nele incorporá-la. 

Para ilustrar a conversa e inspirar os alunos para as composições que serão feitas posteriormente (na 

atividade desta aula e na da seguinte), o professor pode apresentar amostras de arte ambiental. Na 

seção Referências, constam links que possibilitam acessar obras da arte ambiental. O professor pode 

imprimir as imagens e mostrar aos alunos.  

Desenvolvimento: Composições com folhas e flores (30 minutos) 

O professor organiza a turma em grupos com quatro integrantes e explica “Vocês vão desen-

volver uma instalação na escola usando flores e folhas de plantas e árvores e, para desenvolvê-la, de-

verão fazer uma coleta, no ambiente da escola, de flores e folhas com diversos tamanhos, com diversas 

cores e com diversas formas” e acrescenta “Vocês deverão coletar somente o que estiver caído, ou 

seja, nada deve ser arrancado!”. Enquanto realizarem a caminhada e a coleta, o professor vai orien-

tando os grupos a recolherem flores e folhas de diversos tipos, pois esse aspecto (a diversidade) será 

explorado na instalação.  
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Após a coleta, os alunos devem voltar à sala de aula para a próxima etapa do trabalho: criação 

de composições com material coletado, as quais serão base para montar a instalação coletiva na pró-

xima aula. O material para as composições já deve estar disponível. 

As composições e o espaço em que ocorrerá a instalação -- O professor deve esclarecer aos 

alunos que as composições criadas nesta aula serão utilizadas para montar a instalação coletiva na 

próxima aula. Deve orientá-los, portanto, a planejar composições que, depois, possam ser incorpora-

das num determinado espaço da escola. Esse espaço pode ser definido antes de começarem a criar as 

composições. Se possível, o espaço deve conter elementos naturais para que os alunos possam agregar 

a eles as composições. O professor deve esclarecer que eles poderão intervir nas composições, por 

exemplo acrescentando outros elementos naturais (como graveto), quando forem montar a instala-

ção. 

O professor orienta os grupos a colocar toda a coleta nas carteiras ou no chão (forrado com 

jornal ou plástico) e a observar os tamanhos, as formas, as cores e as texturas. Deve estimular os alunos 

a observar as flores e as folhas e compor colagens, recortes, amarrações e sobreposições, procurando 

formar linhas e formas geométricas. Nesta etapa, deve sugerir aos alunos que relembrem as obras 

vistas no início da aula, pois elas podem servir de inspiração. 

É fundamental o professor permitir a cada grupo estabelecer como comporá o material cole-

tado. Não deve, portanto, conduzir a atividade com um modelo prévio; deve, sim, estimular a criação 

espontânea e colaborativa. A exploração dos materiais e as soluções encontradas individualmente de-

verão ser valorizadas. Algumas composições poderão configurar uma pintura, outras poderão ser con-

figuradas como varal (colagem em barbante), outras configurarão colagens a partir das cores e formas. 

Encerramento: Secagem e reserva das composições (5 minutos) 

O professor retoma o objetivo das composições (base para instalação coletiva) e esclarece aos 

alunos que elas serão guardadas.  

Dada a técnica empregada (colagem), as composições devem ser dispostas em local previa-

mente estabelecido para que sequem e no qual se mantenham conservadas até a próxima aula.  

Aula 2 – Montagem da instalação e apreciação 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupo com quatro integrantes, durante a montagem. 

Introdução: As composições e o espaço da instalação (10 minutos) 

O professor pede aos alunos que se reúnam em grupo, o mesmo da aula anterior, e distribui a 

respectiva composição com flores e folhas. Em seguida, vai com eles ao espaço escolhido para monta-

gem da instalação, auxiliando-os no transporte das composições e dos demais materiais necessários. 
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Desenvolvimento: A instalação (25 minutos) 

Já no local, o professor relembra aos alunos que as composições (colagens em folha de sulfite 

ou cartolina ou em barbante, os varais) devem ser distribuídas de modo que dialoguem com o ambi-

ente, como se passassem a fazer parte dele, devem ser incorporadas no local, e não apenas expostas. 

Como exemplo, explica que, se colocarem em uma árvore (suporte), a composição pode ser amarrada 

nela, como se formassem um galho. Deve estar atento à possibilidade de incorporações em árvores ou 

outros elementos naturais do ambiente e orientar para que não ocorram impactos. Nesse caso, as 

composições poderão ser amarradas com barbante. 

Montada a instalação, os alunos devem circular pelo espaço e observar (apreciação) as com-

posições dos colegas, prestando atenção na maneira como foram exploradas as formas, as linhas e as 

cores. 

Sugestão 
1. Além de outras turmas e integrantes da comunidade escolar, familiares podem ser convidados para a instalação Arte 
ambiental. O convite pode ser feito pelo professor e/ou pelos próprios alunos, depois de definida a data da aula. 
2. A instalação pode ser fotografada e/ou filmada e, depois, as fotos e/ou o vídeo serem vistos por integrantes da co-
munidade escolar ou por familiares. Também é possível os divulgar pelo blog da escola ou da turma.  

Encerramento: Conversa sobre a vivência (5 minutos) 

Após a apreciação, o professor deve conversar com os alunos a respeito da vivência: 

• Como foi trabalhar com elementos naturais (as flores e as folhas)? Como vocês procede-
ram, levando em conta que elas são frágeis e podem quebrar facilmente? 

• A coleta foi feita levando em conta a diversidade de cores e formas? 

• Como foi a escolha da ideia para a criação em cada grupo? 

• Vocês acham que o tipo de material utilizado na obra interfere no modo como os obser-
vadores percebem a obra (a percepção de ideias e sensações)? Como? 

• Quais sensações foram estimuladas com a instalação coletiva? 

• O espaço foi modificado por meio das composições? Como? 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 5º ano 

2º bimestre – Sequência didática 3 

Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará se conseguiram coletar e classificar diferentes tipos de 

flores e folhas, visando à diversidade (aula 1), executar a composição com o material coletado, explo-

rando a diversidade de tamanhos, formas e cores (aula 1), empregar as composições para montar a 

instalação incorporando-as ao ambiente e transformando-o (aula 2) e se apreciaram a composição dos 

dos colegas (aula 2), bem como se apreenderam as noções de arte ambiental e instalação. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Se fosse possível, em qual ambiente você gostaria de fazer a coleta para executar outra composi-
ção com materiais da natureza? 

a) Você imagina que coletaria quais materiais? 

b) Considerando tamanho, cor, forma e textura critérios para a coleta, você poderia empregar qual 

ou quais deles? Por quê?  

c) Como imagina a disposição dos materiais que coletasse? 

2. Numa instalação, as composições dialogam com o ambiente, como se passassem a fazer parte 
dele. 

Na instalação realizada por sua turma, como a composição do seu grupo passou a fazer parte do 
ambiente? Ela dialogou com o ambiente, incorporou-se nele, ou apenas ali ficou exposta? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. 

2. Resposta pessoal. 

É importante o aluno refletir sobre a vivência e tentar atribuir significado à composição, bem 
como reconhecer a função assumida por ela na instalação ou constatar a ausência de incorpora-
ção, somente a exposição. 

 


