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O olho que pensa, a mão que faz, o corpo que 
inventa 

Com as proposições didáticas sugeridas, espera-se que os alunos 
possam se aproximar, de uma maneira aberta, da obra do artis ta, 
buscando encontrar possibi l idades de exploração poéticas desse objeto 
artíst ico. Tal  aproximação propicia a ampliação de seus repertórios 
visuais e concei tuais. 

Ao apresentarmos os conteúdos relacionados às aprendizagens, 
def in imos o que esperamos que os alunos aprendam e também 
estabelecemos uma relação entre  os conteúdos e as reais 
possibil idades de construção de conhecimentos em suas diferentes 
etapas de desenvolv imento cogni t ivo, afet ivo e relacional . 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM  

Reciclando ideias e revelando memórias – Instalação 

CONTEÚDOS 

• Leitura de imagens 

• Percurso poético de Kenneth Kemble 

• Instalação 

• Reciclagem de materiais 

 
OBJETIVOS  

• Desenvolver a leitura de imagem 



 

 

 

 

 

• Identificar aspectos do processo de criação e construção do artista Kenneth 
Kemble 

• Construir uma instalação em grupo 

• Reciclar objetos dando a eles um novo significado 

 
AVALIAÇÃO  

Considerando que a avaliação é um instrumento do professor para saber se o objetivo 
que propôs foi ou não alcançado e perceber o grau de dificuldade vivenciado pelos 
alunos durante o percurso educativo, este item tem como objetivo apontar caminhos 
por meio de levantamento de questões (perguntas), que ajudem o professor a 
perceber se os alunos se apropriaram dos conteúdos apresentados ou não e de que 
forma. Para tanto, a avaliação para essa proposição didática estará contida nos itens 5 
e 6 da atividade sugerida. 

PROPOSTA DE TRABALHO  

MATERIAIS 

• Objetos variados  

• Retalhos de tecido de diversas cores e estampas 

• Cola branca (tubo grande) 

• Pincéis do tipo brocha 

• Verniz náutico cristal (opcional) 

• Tesouras 

• Recipientes para colocar a cola 

 

Reciclando ideias e revelando memórias – Instalação 

1. A partir da lista feita no passo O olho que conta histórias, peça que cada 
aluno traga o objeto escolhido e que remete a alguma pessoa que ele conhece, 
gosta ou lembra. Como o objeto será reciclado, solicite que tragam um objeto 
similar, caso o objeto escolhido não possa ser utilizado. Se não conseguirem 
trazer nenhum objeto, proponha a construção de algo parecido, em tamanho 
real. 

2. Peça que tragam tecidos em variadas cores e estampas para revestirem seus 
objetos. Eles poderão utilizar roupas que não usam mais ou retalhos. 

3. Solicite que selecionem os tecidos que irão usar e o recortem em retalhos 
menores. Utilizando cola branca e pincel, oriente-os a encapar seus objetos 
com os tecidos disponíveis, distribuindo as cores e estampas de acordo com 



 

 

 

 

 

suas preferências. Cuide para que os tecidos fiquem totalmente aderentes ao 
objeto. Quando o objeto estiver totalmente revestido, peça que passem cola 
sobre o tecido já colado. É preciso esperar secar para, se desejarem, passar 
uma camada de verniz sobre o objeto revestido e então pôr novamente para 
secar. 

4. Depois que todos os objetos estiverem secos e prontos, explique o que é uma 
instalação e proponha a criação de uma. Clique no link INSTALAÇÃO e leia 
mais sobre essa forma de expressão artística. Peça que escolham um local na 
escola para a sua montagem. Convide-os a pensar: Como será esse lugar? 
Onde os objetos serão expostos? Qual será o percurso do público para ver os 
objetos? Haverá alguma iluminação? Algum som? Qual será a cor do 
ambiente? Proponha que deem um título para a instalação. Organize os alunos 
a fim de que possam fazer um revezamento para monitorar o espaço para os 
visitantes na escola. 

5. Depois de pronta a instalação, proponha que visitem a instalação e a percebam 
como um espectador. Faça uma roda de conversas e peça que falem sobre 
suas experiências ao entrarem na instalação. Retome como o artista Kenneth 
Kemble estabelece relações entre os tecidos e a memória de sua avó e como 
eles estabeleceram relações com as pessoas e os objetos escolhidos. 

6. Avalie:  

o Os alunos conseguiram entrar no universo da obra de Kenneth Kemble 
por meio da leitura de imagem?  

o Conseguiram estabelecer relações entre o texto visual apresentado na 
obra de Kemble e o trabalho criado por eles?  

o Apropriaram-se da linguagem da instalação como forma de expressão 
artística? 

o Que outras questões você faria para avaliar o percurso desenvolvido até 
aqui? 



 

 

 

 

 

O olhar que descobre 
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