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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  

Instalação: os últimos suspiros – expressões impressas 

CONTEÚDOS 

• Leitura de imagens 

• Percurso poético do artista Miguel Ángel Rojas 

• Impressões do rosto 

• Instalação 

• Poluição do ar 

 
OBJETIVOS  

• Desenvolver a leitura de imagens. 



 

 

 

 

 

• Identificar aspectos do processo de criação do artista Miguel Ángel Rojas. 

• Construir um trabalho plástico para comunicar uma ideia sobre meio ambiente 
a partir da construção de uma instalação, articulando diferentes linguagens. 

• Refletir sobre o problema da poluição do ar como subsídio para a elaboração 
de trabalhos de arte. 

 
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 
10 e 11 da atividade sugerida. 

PROPOSTA DE TRABALHO  

MATERIAIS 

• Scanner ou máquina fotocopiadora 

• Folhas de sulfite ou papel fotográfico para impressão 

• Tesouras 

• Saquinhos transparentes de alimentos reaproveitáveis (um por aluno) 

• Barbante 

• Gravador ou equipamento para captação de som 

• Aparelho que reproduza os sons gravados 

 

Instalação: os últimos suspiros – expressões impressas 

Essa proposta de trabalho tem como objetivo criar uma instalação que 
provoque algum tipo de reflexão sobre o problema da poluição do ar e suas 
consequências para a vida do planeta. Antes de dar início à construção da 
instalação, será necessário que os alunos se apropriem tanto do tema como do 
conceito de instalação. Para isso, entre nos links a seguir e converse sobre 
seus conteúdos com os alunos, adequando-os à faixa etária. 

COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS E A POLUIÇÃO DO AR  



 

 

 

 

 

 

Fábricas como esta em Cúmbria/Grã-Bretanha, liberam fumaça que é 
transportada por longas distâncias pelo vento 

Por volta de 1661, cientistas da Grã-Bretanha descobriram que a poluição 
industrial podia afetar a saúde das pessoas e das plantas locais. Com o 
crescimento industrial nos séculos XVIII e XIX, aumentaram os danos para a 
saúde das pessoas e para o meio ambiente. Entretanto, ninguém pensava que 
a poluição pudesse ser transportada para muito longe. Então, em 1881, um 
cientista norueguês descobriu um fenômeno que ele chamou de precipitação 
suja, que ocorria na costa oeste da Noruega, onde não havia indústria 
poluidora. Ele suspeitou que viesse da Grã-Bretanha. Hoje os cientistas já 
provaram que a poluição é conduzida pelo ar a grandes distâncias. Se alguma 
prova adicional fosse necessária, seria fornecida pelo acidente na usina 
nuclear de Chernobyl, que produziu chuva radioativa em áreas da Europa 
Oriental e Ocidental. Os efeitos dessa chuva radioativa sobre o ambiente 
podem perdurar por dezenas de anos. 

Os países escandinavos reconheceram que a chuva ácida era uma das causas 
principais da acidificação de seus lagos. Muita pesquisa tem sido desenvolvida 
para mostrar as relações significativas entre as precipitações de dióxido de 
enxofre e os danos ambientais. Aceitando essa evidência, a maioria dos países 
concorda em reduzir suas emissões. Mas alguns mostram muita má vontade e 
afirmam que são necessárias evidências mais contundentes para provar que o 
dióxido de enxofre causa de fato um grande malefício ao meio ambiente. 

 

Poluição do ar 

Grande parte da poluição do ar é resultado da queima de combustíveis fósseis, 
como o carvão e o petróleo. Esses combustíveis foram formados durante 
milhares de anos a partir de plantas e animais mortos. Os depósitos se 
formavam e eram finalmente cobertos e comprimidos por rochas. Eles 
permaneceram praticamente intactos até a metade do século XIX. Desde 



 

 

 

 

 

então, são usados em quantidades cada vez maiores para mover veículos, 
aquecer edifícios nos países frios e fundir metais, como o ferro. 

Quando o combustível é queimado, não libera apenas energia, mas muitos 
produtos químicos, incluindo enxofre e nitrogênio contidos no material orgânico. 
Essas substâncias são dois dos mais importantes ingredientes da chuva ácida. 
Enxofre e nitrogênio são subprodutos indesejáveis da queima dos 
combustíveis, sendo geralmente lançados diretamente na atmosfera, onde se 
acreditava que se dispersavam sem riscos. 

Hoje sabemos que não é assim. Eles se convertem rapidamente em dióxido de 
enxofre e óxidos de nitrogênio, os quais podem ser considerados prejudiciais 
ao meio ambiente. 

As quantidades lançadas na atmosfera são espantosas: cerca de 24 milhões 
de toneladas de dióxido de enxofre por ano na América do Norte e 44 milhões 
de toneladas na Europa. É o suficiente para encher completamente cerca de 
150 petroleiros! A maior parte do enxofre vem das fábricas e usinas 
termelétricas. 

A quantidade de óxidos de nitrogênio produzida é menor, mas mesmo assim 
chega a 22 milhões de toneladas na América do Norte e 15 milhões de 
toneladas na Europa Ocidental. A maior parte dos óxidos de nitrogênio provém 
da emissão dos motores de veículos. À medida que o tráfego aumenta em até 
20% ao ano na Europa, é provável que o problema se agrave, a menos que se 
tomem providências imediatas. 

 

O que acontece com a poluição do ar? 

Uma parte da poluição rapidamente se precipita no solo antes de ser absorvida 
pela umidade do ar. Deposita-se nas árvores, edifícios e lagos, geralmente na 
área onde foi produzida. É a chamada precipitação seca. Esses depósitos se 
formam e mais tarde se combinam com a água da chuva, transformando-se em 
ácidos. 

O resto da poluição pode permanecer no ar por mais de uma semana e é 
transportado pelo vento a longas distâncias. Durante esse período, as 
substâncias químicas reagem com o vapor d’água na atmosfera, 
transformando-se nos ácidos sulfúrico e nítrico diluídos. Esses ácidos também 
reagem com outras substâncias químicas na atmosfera, formando poluentes 
secundários. Desses, o ozônio é um dos mais perigosos, pois prejudica a 
vegetação. 



 

 

 

 

 

Quando a precipitação ácida ocorre sob a forma de neve, os problemas para o 
meio ambiente são retardados, mas podem ser muito piores posteriormente. 
Durante o inverno, a neve se acumula no solo, retendo seus ácidos. Na 
primavera, quando a neve derrete, há um súbito fluxo de água que corre até os 
rios e lagos. Eventualmente, ácidos que ficaram retidos por seis meses são 
liberados em poucas semanas. Estas correntezas ácidas, como são chamadas, 
são particularmente prejudiciais para plantas e animais. 

 

Mudança no nosso comportamento 

Há atitudes que cada um de nós pode tomar agora para reduzir os problemas 
de poluição. Por exemplo, diminuindo apenas dois graus no termostato do 
aquecimento central nos países frios, se gastaria bem menos combustível. Em 
vez de aumentar o aquecimento, as pessoas poderiam se agasalhar melhor. 
Dirigindo mais devagar, reduz-se a quantidade de óxido de nitrogênio 
produzida pelos motores. Em alguns países, os limites de velocidade poderiam 
ser reduzidos. Um limite de 80 km/h parece estabelecer uma boa combinação 
entre velocidade e poluição. Uma grande quantidade de energia e poluição 
poderia ser poupada se mais pessoas utilizassem regulamente o transporte 
coletivo, em vez de se deslocarem em seus carros. Isso, evidentemente, 
exigirá uma atuação mais incisiva do poder público para melhorar esse tipo de 
transporte. 

O texto completo você encontra no site 
<http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-poluicao-do-
ar/poluicao-do-ar-3.php>. Acesso em: 24 maio 2011. Texto adaptado 

 

USINAS NUCLEARES E A POLUIÇÃO DO AR  

Fukushima está perto de nós!  

Sábado à tarde, dia 12 de março, as notícias sobre o acidente nas usinas 
nucleares de Fukushima no Japão correm no meu computador. E em um 
quilômetro de distância da minha casa desfilam as melhores cinco escolas de 
samba pela última vez neste Carnaval de 2011. Neste mesmo momento, um 
jornal da internet, na Alemanha, escreve: “parece que um GAU1 aconteceu no 
Japão!” E a segunda notícia mais importante deste jornal fala sobre o jogador 
David Beckham, que seu quarto filho será pela primeira vez uma filha! Quando 
eu pensei sobre esta combinação de notícias caiu a energia. Pow! Luz, 
computador, tudo caindo na hora. TV, rádio, nada funciona mais. O meu bairro, 
Santa Teresa, ficou no escuro e no desconhecimento dos acontecimentos no 
Japão. Apagões como este acontecem frequentemente, quase uma vez por 



 

 

 

 

 

semana aqui no Rio de Janeiro, que recebe a eletricidade das usinas nucleares 
Angra 1 e Angra 2, construídas numa “Pedra Podre”… 

Mas agora não é o tempo para reclamar, é o tempo para refletir. Vai ter um 
novo Chernobyl no Japão, poluindo o ar e o mar com milhares de elementos 
radioativos transportados pelas correntes e ventos até outros continentes, igual 
a 25 anos antes na Ucrânia? Por que o acidente nuclear de 1979, em 
Harrisburg, nos Estados Unidos, e o grande desastre de Chernobyl não tiveram 
consequências sérias, como proibir e fechar para sempre todas as outras 
usinas nucleares no mundo? 

Me lembro bem que a maioria do povo alemão não gostava destas usinas 
caras e perigosas já antes do desastre nuclear no território da antiga União 
Soviética, que contaminou várias partes da Europa. Com os efeitos das chuvas 
radioativas chegando de Chernobyl em cima das florestas, hortas, cidades, 
escolas e jardins de infância, especialmente no sul do Alemanha, a população 
estava ainda mais crítica contra a energia nuclear. Por isso, o Partido Verde da 
Alemanha (Die Grünen) e os social-democratas (SPD) foram eleitos em 1998, 
12 anos depois de Chernobyl. Eles foram eleitos para mudar o sistema 
industrial da Alemanha, para criar mais empregos sustentáveis e para fechar as 
usinas nucleares! 

O grande erro e tragédia do governo, formado pelo Partido Verde e pelo 
Partido Socialista (SPD), foi não ter fechado os reatores nucleares na hora que 
estava no poder. Em vez de criar uma lei de fechamento a curto prazo, contra a 
vontade das grandes empresas de energia na Alemanha, esse governo 
colaborou com essas empresas. Em 2002, o governo Verde-SPD criou a 
complexa lei Atomausstiegsgesetz2 para fechar as usinas nucleares. Esta lei, 
com o nome de “lei de fechamento de usinas atômicas”, na realidade, garantiu 
a vida útil de 32 anos das usinas nucleares. Além disso, quem conhece como 
funciona uma democracia, com eleições a cada quatro anos, sabe o que 
significa isso. Nada! Porque a cada quatro anos pode chegar um outro governo 
que pode mudar esta decisão a seu gosto, como agora o governo da 
democrata-cristã Angela Merkel. 

Mas nenhum povo do planeta precisa de energia nuclear, e ninguém neste 
planeta precisa de hidrelétricas, como Belo Monte ou Tucuruí, na Amazônia. 
Na Alemanha e Áustria – com muito menos sol do que o Brasil e invernos frios 
– já existem milhares de telhados com sistemas solar: telhados com 
aquecedores solares que funcionam também no inverno e telhados com placas 
fotovoltaicas para produzir eletricidade durante o ano inteiro. Um dos pontos 
positivos do governo Verde-Socialista da Alemanha foi o subsídio para o povo 
alemão adquirir essas placas solares. Por isso, temos também agora vários 
agricultores que não só produzem legumes, mas também eletricidade para a 
comunidade. As fazendas viram usinas elétricas limpas, simplesmente pelo fato 



 

 

 

 

 

de suas grandes casas e estábulos terem grandes telhados, que são hoje 
cheios de placas solares. 

A energia solar produzida pelos grandes e pequenos agricultores e fazendeiros 
está alimentando o sistema elétrico de toda a Alemanha, e assim eles ganham 
a cada mês um bom lucro extra. Por isso, posso falar: ninguém precisa de 
usinas nucleares e ninguém precisa de grandes barragens destrutivas! 

Quem precisa de grandes fontes de energia centralizada são as grandes 
empresas com gasto alto de eletricidade, como a indústria de alumínio. Por 
exemplo, a cidade de Hamburgo com mais ou menos 2 milhões de habitantes, 
tem uma usina nuclear, mas realmente não é para abastecer as lâmpadas e os 
bondes da cidade. A usina nuclear é para a indústria, principalmente para fazer 
alumínio à base de bauxita importada. 

“Tá bom”, alguém pode falar, “então só precisamos de mais algumas placas 
solares nos tetos de Hamburgo para substituir a usina nuclear”. Infelizmente, 
este pensamento também nos leva a um beco sem saída. Porque indústrias 
como a de alumínio precisam de uma quantidade de energia elétrica tão alta, 
que é impossível economicamente abastecê-las com placas fotovoltaicas. A 
solução é outra: o mundo sustentável não precisa de alumínio, um dos 
materiais mais destrutíveis do planeta. Quem não acreditar nisso precisa visitar 
as minas de bauxita nas margens do rio Trombetas, na Amazônia. 

A questão não é “energia nuclear ou grandes barragens”. A questão não é 
substituir uma fonte de energia por outra. A questão é mudar o estilo de vida da 
sociedade. Isso não significa uma perda. Ao contrário! Isso significa menos 
embalagens indevidas, menos lixo e mais comida fresca! Isso significa menos 
burrice, como chuveiros elétricos, e mais inteligência, como chuveiro aquecido 
de graça pelo Sol. Significa menos carros e menos mortes nas estradas 
durante o carnaval, significa um sistema de transporte público melhor, o que 
quer dizer menos sofrimento, principalmente para milhares de famílias nas 
periferias. 

Mudar o estilo da vida é muito mais fácil do que as pessoas pensam. As 
sociedades do planeta já mudaram seus estilos de vida centenas de vezes. O 
povo carioca, por exemplo, cozinhava até os anos 1970 com óleo de coco, 
produzido na região. Um sistema sustentável, saudável e gostoso. Mas a 
indústria, junto com o governo, mudou esse estilo de vida em poucos anos. 
Hoje o carioca cozinha com óleo de soja, produzido à custa do ecossistema do 
cerrado, à custa de uma destruição ambiental, social e cultural que não tem 
palavras! Além disso, o sistema de soja precisa de muita energia por causa do 
grande uso de pesticidas, adubos e grandes máquinas nas lavouras e por 
causa do transporte de grandes distâncias. 



 

 

 

 

 

¹ A sigla GAU significa o maior acidente de uma usina nuclear possível. 

² Já no ano de 2002, a lei Atomausstiegsgesetz foi criticada pelas maiores 
ONGs ambientais da Alemanha, o Bund e o DNR. Eles avaliaram esta lei como 
irresponsável. O representante do Bund, Sebastian Schönauer, disse: “Esta lei 
de fechamento é tudo, menos uma lei de fechamento.” 

(Norbert Suchanek, correspondente e jornalista de Ciência e Ecologia, é 
articulista e colaborador do EcoDebate) 
 
Fonte: PORTAL EcoDebate: Cidadania e Meio Ambiente. Disponível em: 
<http://www.ecodebate.com.br/2011/03/14/fukushima-esta-perto-de-nos-artigo-
de-norbert-suchanek>. Acesso em: 26 maio 2011. Texto adaptado. 

INSTALAÇÃO  

Definição 

O termo instalação é incorporado ao vocabulário das artes visuais na década 
de 1960, designando assemblage ou ambiente construído em espaços de 
galerias e museus. As dificuldades de definir os contornos específicos de uma 
instalação datam de seu início e talvez permaneçam até hoje. Quais os limites 
que permitem distinguir com clareza a arte ambiental, a assemblage, certos 
trabalhos minimalistas e as instalações? As ambiguidades que apresentam 
desde a origem não podem ser esquecidas, tampouco devem afastar o esforço 
de pensar as particularidades dessa modalidade de produção artística que 
lança a obra no espaço, com o auxílio de materiais muito variados, na tentativa 
de construir um certo ambiente ou cena, cujo movimento é dado pela relação 
entre objetos, construções, o ponto de vista e o corpo do observador. Para a 
apreensão da obra é preciso percorrê-la, passar entre suas dobras e aberturas, 
ou simplesmente caminhar pelas veredas e trilhas que ela constrói por meio da 
disposição das peças, cores e objetos.  

Anúncios iniciais do que é designado como instalação podem ser localizados 
nas obras Merz, 1919, de Kurt Schwitters (1887-1948), e em duas obras que 
Marcel Duchamp (1887-1968) realizou para as exposições surrealistas de 1938 
e 1942, em Nova York. Na primeira, ele cobriu o teto da sala com 1 200 sacos 
de carvão, incorporando uma dimensão do espaço – o teto – normalmente 
descartada pelos trabalhos de arte. Na segunda, ele fechou uma sala com 
cordas, definindo, com sua intervenção, um ambiente particular (Milhas de 
barbantes). Em 1926, Piet Mondrian (1872-1944) projetou o Salão de Madame 
B, em Dresden, executado apenas em 1970, após a sua morte. Ao revestir o 
cômodo inteiro com suas cores características, o artista explorou a relação da 
obra com o espaço, inserindo o espectador no interior do trabalho, o que seria 
a preocupação central das instalações posteriores.  



 

 

 

 

 

No programa minimalista é possível localizar também um prenúncio do que 
viria a ser nomeado como instalação. As esculturas saem dos pedestais e 
ganham o solo, ocupando, vez por outra, todo o espaço da galeria. Os objetos 
dispostos no espaço, na relação que estabelecem entre si e o observador, 
constroem novas áreas espaciais, evidenciando aspectos arquitetônicos. Por 
exemplo, nas placas retangulares que Carl Andre (1935) organizou no chão da 
galeria (Steel Magnesium Plain, 1969), na fileira de tijolos que corta o espaço 
(Lever, 1966), ou nas pedras que, ao ar livre, compõem o Stone Field Sculpure, 
1977. As obras de Robert Morris (1931) caminharam em direção semelhante: a 
escultura fixa-se no espaço real do mundo. Só que agora a ênfase é dada mais 
fortemente à percepção, pensada como experiência ou atividade que ajuda a 
produzir a realidade descoberta. Isso é testado, seja nos módulos hexagonais e 
em “L”, de fiberglass, arranjados segundo posições invertidas, que o artista 
produziu entre 1965 e 1967, seja no “tapete” feito de restos de materiais 
díspares, como asfalto, alumínio, chumbo, feltro, cobre, sobras de barbantes 
etc., de 1968. Dan Flavin (1933-1996) combinou lâmpadas fluorescentes com 
base no tamanho, formato, cor e intensidade de luz, criando ambiências 
arquitetônicas particulares.  

Ainda no interior do programa minimalista, é possível lembrar os labirintos de 
alumínio que Sol LeWitt (1928-2007) construiu no interior da galeria (Series A, 
de 1967), e os blocos criados com encaixe de peças de aço pintado que Robert 
Smithson (1938-1973) dispôs em fileiras horizontais, em Alogon # 2 e 
Installation, ambas de 1966. Se alguns trabalhos são nomeados 
expressamente pelos artistas ou críticos como instalações, outros, ainda que 
não recebam o rótulo, podem ser aproximados do gênero. É possível pensar, 
por exemplo, nas cenas construídas por George Segal (1924-2000), suas 
esculturas de gesso que integraram cenários específicos e configuraram 
espécies de mise-en-scène, paradoxalmente, realistas e abstratas como A 
família, 1963 ou O metrô, 1968. No interior da arte povera, alguns trabalhos se 
aproximaram da ideia de instalação, por exemplo, os iglus de Mario Merz 
(1925), Giap Igloo, 1968, e Double Igloo, 1979.  

Nas décadas de 1980 e 1990, a voga da instalação levou ao uso e abuso 
desse gênero de arte em todo o mundo, o que torna impossível a tarefa de 
mapear a produção recente. Da nova leva de artistas que investe na produção 
de instalações, é possível destacar a obra da norte-americana Jessica 
Stockholder (1959) pelas soluções originais. Suas instalações tematizam de 
algum modo a própria ideia de construção, lembram “canteiros de obras” ou 
“ambientes em reforma”. Andaimes, fiações soltas, tijolos, cavaletes de 
madeira etc. estão à mostra, recusando a ideia de finalização, e as cores 
vibrantes que tomam a cena permitem recuperar a pintura e a ideia de 
acabamento.  



 

 

 

 

 

Um olhar sobre a produção brasileira coloca o observador, mais uma vez, 
diante das ambiguidades que acompanham a designação de instalação. 
Artistas de distintas procedências experimentam o gênero, mais ou menos 
declaradamente. Podem ser destacados, na década de 1960, alguns trabalhos 
de Lygia Pape (1927-2004) – o Ovo e o divisor, por exemplo –, além das teias, 
ninhos e penetráveis realizados por Hélio Oiticica (1937-1980). Ensaiam ainda 
instalações, José Resende (1945), Sem título, 1982, com borracha, tubo e 
compressor de ar; Tunga (1952), Lagarte III, 1989; Mira Schendel (1919-1988), 
com Ondas paradas de probabilidade, na 10ª Bienal Internacional de São 
Paulo, em 1969; e Nuno Ramos (1960), com 111, 1992. Pode-se mencionar 
ainda os nomes de Cildo Meireles (1948), Carlos Fajardo (1941) e Antonio 
Manuel (1947).  

Fonte: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de artes visuais. Disponível em: 
<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseacti
on=termos_texto&cd_verbete=3648&lst_palavras=&cd_idioma=28555&cd_item
=8>. Acesso em: 24 maio 2011. 

 

PROPOSTA DE TRABALHO (continuação)   

1. Partindo do tema “Poluição do ar”, proponha que, em duplas, frente a frente, os 
alunos brinquem de fazer expressões faciais que demonstrem o problema da 
poluição do ar. Em seguida, o parceiro pode escolher a expressão mais 
dramática representada pelo colega. 

2. Utilizando um scanner ou uma máquina fotocopiadora, peça que digitalizem ou 
imprimam a expressão facial escolhida. Para isso, é preciso apoiar a cabeça e, 
se desejarem, as mãos sobre o vidro onde será tirada a cópia, procurando não 
se movimentar, nem olhar para a luz da máquina. Repita o procedimento com 
todos os alunos. Caso não seja possível utilizar esses equipamentos para a 
realização do trabalho, use uma câmera digital e fotografe a expressão 
escolhida pelos estudantes. 

3. Se for uma máquina fotocopiadora, você poderá imprimir a imagem em preto e 
branco ou colorido. Se utilizar o scanner, abra o arquivo onde estão as 
imagens, recorte-as ou amplie-as, se necessário, com as ferramentas do 
programa utilizado. Em seguida imprima uma cópia de cada expressão em 
folhas de sulfite ou em papel fotográfico. 

4. Recorte as sobras de papel, deixando enquadradas somente as imagens. 

5. Escolha um grupo de cinco alunos e, utilizando um equipamento de gravação 
de som, proponha que gravem suas respirações ofegantes. Experimente 
gravar o som ao respirar pela boca e pelo nariz. Grave em uma mídia que 



 

 

 

 

 

possa ser colocada no espaço da instalação durante a sua apresentação. Se 
não conseguir gravar as respirações dos alunos, você poderá procurar sons de 
respirações na internet e gravá-los para o trabalho. 

6. Escolha com os alunos um local onde será montada a instalação. É importante 
escolher um local onde as pessoas possam circular e observar de perto as 
imagens. Como as imagens serão expostas dentro de saquinhos que estarão 
pendurados no teto, o local escolhido deve ser pensado de modo que se possa 
apresentar o trabalho dessa forma. Como haverá som na apresentação, 
também é importante que haja uma conexão próxima da rede elétrica para 
conectar o equipamento de som. 

7. Escolhido o local, chegou a hora da montagem da instalação. Cada aluno 
deverá ter em mãos um saquinho transparente (de preferência reaproveitável) 
e sua imagem impressa. O saquinho não poderá estar furado. Peça que 
coloque sua foto dentro do saquinho, mantendo a imagem na posição correta, 
com o fundo do saquinho para baixo. Encha o saquinho com ar, assoprando-o. 
Feche-o com um nó bem apertado, amarrando um barbante para ser 
pendurado. Pendure os saquinhos no teto ou suporte desejado, mantendo uma 
distância entre os saquinhos, de forma que as pessoas possam circular entre 
elas. As fotos devem estar em alturas variadas, para que pessoas de várias 
idades e alturas possam vê-las. 

8. Ligue o som com a gravação das respirações em um volume razoável para que 
todos que estiverem no espaço possam ouvir.  

9. Pergunte aos alunos se desejam dar um título à instalação ou não. Divida-os 
em grupos para que cuidem e orientem os visitantes durante a exposição. 
Lembre-os de que o título poderá direcionar o olhar do espectador ou apontar 
caminhos. Como no trabalho de instalação cada pessoa estabelece relações 
com o que lê no espaço expositivo, é importante registrar as impressões dos 
espectadores. Disponibilize um caderno e uma caneta para que as pessoas 
possam colocar as suas impressões sobre o trabalho. Após o término da 
exposição, leia com os alunos as opiniões dos visitantes. 

10. Após a montagem da instalação, faça uma roda e converse com os estudantes 
sobre as diversas linguagens utilizadas para a construção da instalação 
(imagem fotográfica impressa, objetos do cotidiano, sons de respirações e 
forma de apresentação das imagens. Enfatize que, assim como em várias 
obras do artista Miguel Ángel Rojas, todos os meios utilizados na construção 
do trabalho estavam a serviço das ideias (arte conceitual). Retome com eles a 
obra Sem título de Rojas, salientando como o artista fez uso da linguagem 
visual para estabelecer diálogos com o tema Meio Ambiente. 

11. Avalie:  



 

 

 

 

 

o Os alunos conseguiram entrar no universo da obra de Miguel Ángel 
Rojas por meio da leitura de imagem?  

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

o Se apropriaram da linguagem da instalação como forma de expressão 
artística? 

o Perceberam as relações existentes entre o tema escolhido para o 
trabalho, suas discussões e o modo como foi apresentado? 

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