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RESUMO 

Esta pesquisa buscou compreender as contribuições que a Educação Ambiental Crítica 
associada à Arte Participativa pode trazer para a relação dos alunos com o ambiente. O 
contorno desta investigação se deu através de uma prática que uniu elementos cognitivos e 
afetivos, abordando a temática ambiental a partir da análise de questões locais, promovendo 
a participação coletiva e cooperativa dos envolvidos, da experiência estética e da 
capacidade questionadora. A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste estudo 
possui abordagem qualitativa, com os preceitos de uma pesquisa participante, aplicada em 
duas turmas de ensino médio de uma escola estadual da Baixada Fluminense, em um 
intervalo de setembro a novembro de 2016. Foram utilizados três instrumentos para a coleta 
de dados – questionários, observação e desenhos produzidos pelos alunos – que 
possibilitaram analisar as representações e a imaginação dos educandos sobre o ambiente 
que os cerca, conhecer seus posicionamentos quanto sujeitos históricos, assim como suas 
relações com o espaço. Avaliando as atividades e produções observadas e analisadas ao 
longo deste trabalho, consideramos que levar os alunos a uma observação crítica de seu 
ambiente sob uma perspectiva social e histórica promove um aprendizado com potencial de 
transformação, deslocando conteúdos que normalmente são abordados de forma 
generalista e descontextualizada, para a realidade dos educandos. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências e Arte. Educação Ambiental Crítica. Educação e 
Experiência Estética. Educação Ambiental e Arte.  
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ABSTRACT 

 
This research sought to understand the contributions that the Environmental Critical 
Education associated with Participatory Art can bring to the relationship of students with the 
environment. The outline of this investigation was through a practice that united cognitive 
and affective elements, approaching the environmental theme from the analysis of local 
issues, promoting the collective and cooperative participation of those involved, aesthetic 
experience and the questioning capacity. The methodology used for the development of this 
study has a qualitative approach, with the precepts of a participant research, applied in two 
high school classes of a state school of Baixada Fluminense, between September and 
November of 2016. Three instruments were used to the collection of data - questionnaires, 
observation and drawings produced by the students - that made it possible to analyze the 
representations and the imagination of the learners about the environment surrounding them, 
to know their positions as historical subjects, as well as their relations with space. Evaluating 
the activities and productions observed and analyzed throughout this work, we consider that 
taking students to a critical observation of their environment from a social and historical 
perspective promotes learning with transformation potential, shifting contents that are usually 
approached in a generalist and decontextualized way, to the reality of the students. 
Keywords: Teaching Science and Art. Critical Environmental Education. Education and 
Aesthetic Experience. Environmental Education and Art. 
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APRESENTAÇÃO 

Sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, onde concluí o curso no ano de 2009. Ao longo de minha formação acadêmica, 

através de leituras e discussões, fui apresentada à concepção crítica de educação, assim 

como a uma nova perspectiva de Educação Ambiental. Ao ingressar no magistério, precisei 

ajustar minhas reflexões teóricas aos obstáculos de uma educação pública desamparada e 

às particularidades da instituição de ensino em que ingressei no ano de 2010 e permaneci 

até meados de 2017. 

Como professora da rede estadual na Baixada Fluminense por sete anos, pude 

observar muito de perto a relação dos alunos com o ambiente que os cerca. Percebi o 

quanto é marcante a presença do individualismo e da falta de reflexão, em relação às 

consequências resultantes de ações locais, dessas pessoas que vivem e compartilham do 

mesmo ambiente. Dessa forma, observando criticamente os relacionamentos interpessoais 

entre estudantes, a relação dos gestores e alunos com o ambiente escolar e as ações 

voltadas para a Educação Ambiental na escola, considerei a necessidade de investir em 

atividades que incentivem a mobilização por parte dos alunos. Atividades estas, que 

promovam a capacidade crítica e o apreço pelo ambiente compartilhado. E dessa forma, 

que essa relação de empoderamento e sensibilidade com o meio e com os outros, possa se 

estender para além dos muros da escola e mude de forma positiva a relação dos estudantes 

com o meio ambiente.  

A Educação Ambiental (EA) na escola em que o projeto foi desenvolvido é 

trabalhada da “forma clássica”, normalmente associada às disciplinas de Ciências e 

Biologia. Além disso, a abordagem é conservadora, voltada apenas para a reflexão de 

ações individuais.  O conteúdo geralmente é trabalho de forma descontextualizada, 

obedecendo a um roteiro que não dialoga com a realidade do aluno. 

Passei a questionar sobre qual seria a melhor alternativa para atingir uma mudança 

nas ações negativas dos estudantes com relação ao meio ambiente e à sociedade. 

Pensando, observando e refletindo sobre essa realidade, ampliando minhas inquietações e 

iniciando a interlocução com novos estudos (DUARTE, 2000; GUATTARI, 1990, 1992; 

MARIN, 2005, 2007, 2012), comecei a considerar a possibilidade de trabalhar por um outro 

caminho em EA, a partir da sensibilidade das pessoas, no caso meus alunos, como um 

melhor caminho para atingir uma melhoria nas relações dos envolvidos entre si e com o 

ambiente, de forma a realmente mudar esse quadro.  



 

Primeiramente, considerei um projeto com hortas em espaços públicos em conjunto 

com os educandos como estratégia para uma reflexão sobre nossa relação com o meio 

ambiente, tratando, simultaneamente, de questões referentes à sensibilidade, coletividade, 

ética e empoderamento do espaço público. Porém, a dificuldade em trabalhar com os alunos 

do ensino noturno em ambientes públicos (seja por falta de segurança ou resistência dos 

mesmos), forçou uma reflexão sobre a mudança na estratégia para essas provocações. 

Despertar a sensibilidade estética através da arte demonstrou ser o melhor caminho para o 

contexto do público-alvo, pois apresentava um custo menor de investimento, assim como 

facilitava o enfoque sensível no terceiro turno.  

Inicialmente, a escolha da temática da presente dissertação foi baseada em 

afinidades pessoais e legados familiares, espaço onde a importância das relações humanas 

pautadas na integridade e a conexão com a natureza sempre foram tidos como primordiais. 

Além disso, coincidentemente ou não, sempre foi um espaço em que existia um grande 

apreço pelas artes e por trabalhos manuais. 

Portanto, a partir dessas experiências pessoais e posteriormente através de 

pesquisa bibliográfica, encontrei na Arte uma possibilidade para trabalhar a sensibilidade 

dos alunos em relação ao ambiente. A ideia é que para ambientes urbanos, a Arte possa ser 

o melhor caminho para trabalhar a estética, desenvolvendo a sensibilidade e, 

consequentemente, uma outra relação com o ambiente. Juntamente com a sensibilidade, 

também é indispensável trabalhar a Educação Ambiental em sua vertente crítica, permitindo 

que os alunos desenvolvam a capacidade de analisar um problema em sua totalidade, para 

que percebam que a resolução de uma dada questão socioambiental não se restringe a 

ações isoladas. Segue, portanto, a trajetória, os resultados e minha análise a respeito da 

tentativa de alcançar uma prática educativa com potencial de transformação, aliando 

Educação Ambiental e Arte e evidenciando a estética que nos é imposta.  
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INTRODUÇÃO 

Há três ordens de saberes que mergulham e 
recortam o caos, produzindo significações: a 
filosofia, que cria conceitos; a arte, que cria afetos, 
sensações; e a ciência, que cria conhecimentos. 
Cada uma é irredutível às outras e elas não 
podem ser confundidas, mas há um diálogo de 
complementaridade, uma interação transversal 
entre elas. Silvio Gallo (Filósofo e pedagogo 
anarquista brasileiro) 

A pesquisa se inicia a partir da inquietação com a realidade vivida, seguindo para 

uma pesquisa bibliográfica na qual foram priorizados autores com uma perspectiva crítica, 

seja na área de educação ambiental ou em estética. Foi uma surpresa constatar que a 

relação entre educação ambiental, estética e arte tem sido abordada com relativa frequência 

nos últimos 15 anos. Ainda assim, na realidade escolar, nos deparamos com uma educação 

ambiental tradicional, com a valorização dos conhecimentos disciplinares acima das 

emoções e a Arte sendo tratada como uma disciplina inferior e que se limita ao 

desenvolvimento de habilidades artísticas. Layrargues (2000), ao questionar sobre a 

aparente ineficácia da Educação Ambiental, afirma que os procedimentos metodológicos 

para esse fim são frágeis e que:  

Ainda não se conhece a correta dosagem entre o domínio afetivo e 
cognitivo; com relação ao domínio afetivo, tampouco se sabe a correta 
dosagem entre a abordagem positiva e negativa; com relação ao domínio 
cognitivo, a correta dosagem entre os conteúdos reducionistas biologizantes 
ou abrangentes e socioambientais (LAYRARGUES, 2000, p. 6).  

Barchi (2009) levanta um questionamento sobre como reinventar novas maneiras de 

ser, que se desloque dos atuais sistemas de valor, visto que a relação produção/consumo 

contribui muito à destruição do meio ambiente e das relações humanas. Para Santos (1992), 

a condução da técnica pelos grandes atores da economia e da política induz a uma 

escravização do ser humano, levando em conta que as ações dos soberanos podem ter 

objetivo, mas não têm sentido. O autor ressalta que não só a natureza se apresenta 

degradada, mas também a moral, pois a valorização de objetivos econômicos acima dos 

sociais se apresenta na carência de um sentido comum. Barchi (2009) apresenta como 

alternativa a esses aparelhos, entre outras questões, uma educação ambiental onde os 

indivíduos constroem-se a si mesmos, em diálogo sempre ativo com os outros, ou seja, 

mantendo-se sempre mutáveis e nunca terminantes.  

Para Freire (1996), a transição da ingenuidade à criticidade deve sempre se 

aproximar de uma educação ética e estética, atentando para a importância de trilhar 

caminhos valorosos, pois não é humanista uma educação que promove sujeitos críticos, 

mas que desconsideram interesses e bens coletivos. Para o autor, o rompimento criativo de 
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uma educação passiva para uma formação crítica deve partir do exercício de novas 

percepções sobre o mundo, com um processo educativo permeado pela afetividade entre os 

sujeitos da aprendizagem e pautado no exemplo e no diálogo. Duarte (2000) afirma que 

uma educação para a sensibilidade, frente ao presente ensino pautado na racionalidade 

instrumental, fica próxima a uma revolução nas atuais condições do ensino. Aqui, não temos 

a intenção de estabelecer uma metodologia rígida para despertar a sensibilidade nos 

alunos, apenas propor uma relação entre o despertar da sensibilidade e da criticidade para 

uma educação ambiental efetiva. Guimarães (2004) entende que as ações pedagógicas de 

caráter crítico como um todo, dentre outras contribuições:  

Exercita a emoção como forma de desconstrução de uma cultura 
individualista extremamente calcada na razão e a construção do sentimento 
de pertencimento ao coletivo, ao conjunto, ao todo, representado pela 
comunidade e pela natureza. Incentiva a coragem da renúncia ao que está 
estabelecido, ao que nos dá segurança, e a ousadia para inovar (p. 32). 

Consideramos que a arte, com a proposta de proporcionar uma experiência estética, 

e a abordagem dos conflitos socioambientais na região da escola, pode dar início a uma 

reflexão crítica a respeito das questões ambientais, do local para o global. Para Marin (2007, 

p. 116): “é necessário que se pense formas de transpor o sentido de treino artístico em que 

se reduziu a dimensão estética da educação e o adestramento ao apelo moralista pelas 

gerações futuras a que se minimizou a educação ambiental”. Sob essa perspectiva, 

defendemos uma arte participativa, voltada para contemplação da realidade e ao estímulo 

da criatividade, contextualizando com aspectos estéticos dos locais que os estudantes 

frequentam. Optamos por utilizar o termo arte participativa, para denominar a arte que não 

se restringe apenas à apreciação, mas que seja utilizada como forma de expressão por 

sujeitos diversos, desvinculada da obrigatoriedade de uma habilidade técnica estabelecida, 

a arte em que o processo criativo seja mais importante que a própria obra. 

Frente às considerações dos principais autores utilizados para o levantamento 

bibliográfico, conseguimos fazer uma relação do que é imprescindível a uma ação voltada 

para a educação ambiental: a participação coletiva e cooperativa, a análise de questões 

locais, o envolvimento emocional e a capacidade questionadora. Essas questões devem se 

adequar à realidade do local e à realidade dos participantes envolvidos no processo.   

Encontramos como justificativa para o planejamento e elaboração deste trabalho, a 

precariedade da instituição onde foi desenvolvida a pesquisa, bem como a ausência de 

ações para transformar esse quadro, evidenciando a necessidade de um empenho para 

melhor compreender essa realidade.  Almejamos uma compreensão que vá além dos 

problemas estruturais da educação básica pública ofertada pelo Estado do Rio de Janeiro, 
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buscando apreender, frente a um espaço escolar degradado, a leitura que os alunos fazem 

do ambiente. Assim, desenvolvemos uma proposta voltada para a Educação Ambiental 

Crítica (EA-Crítica) que pretendeu a ligação entre a sensibilidade e a relação com o meio. 

Pois, a deterioração do espaço físico vem seguida de experiências sensíveis desagradáveis 

que levam ao “entorpecimento dos sentidos” (DUARTE, 2000, p. 193) e consequentemente 

a uma passividade das pessoas frente às questões socioambientais que lhes são 

apresentadas. Aliás, frente ao descaso do poder público com a instituição em questão, 

muitos alunos encontram dificuldades em zelar pela escola, visto o sentimento de abandono 

que o ambiente desperta. Freire (1996) ao descrever sua experiência ao visitar escolas da 

rede pública, se questionou sobre a dificuldade em cobrar dos estudantes, o respeito ao 

espaço escolar, sendo que o próprio poder público o despreza e ainda atenta para o modo 

como o discurso pela limpeza é emitido, quase que isentando os responsáveis pela 

manutenção da escola. Ao refletir sobre a importância do ambiente escolar para a prática 

pedagógica, Paulo Freire afirma que: 

O professor tem o dever de dar suas aulas, de realizar sua tarefa docente. 
Para isso, precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, estéticas, 
sem as quais se move menos eficazmente no espaço pedagógico. Às 
vezes, as condições são de tal maneira perversa que nem se move. O 
desrespeito a este espaço é uma ofensa aos educandos, aos educadores e 
a prática pedagógica (FREIRE, 1996, p. 39). 

Partindo das dificuldades aqui suscitadas, referentes ao processo educativo e ao 

ambiente escolar e trazendo novamente as palavras de Layrargues (2000), afirmando que a 

aparente ineficácia da EA se deve a sua fragilidade metodológica, visto a dificuldade em 

tratar dos aspectos cognitivos e afetivos, e ainda de promover a contextualização da 

temática ambiental com aspectos locais, a presente pesquisa buscou unir esses elementos, 

visando à completude de uma prática voltada para uma EA-Crítica. 

Com fundamento nas leituras e reflexões acerca da problemática envolvendo 

atividades voltadas para a EA que sejam realmente construtivas, chegamos ao problema da 

presente pesquisa e nos questionamos: Como a arte contextualizada (na e para a 

Baixada Fluminense) pode sensibilizar o aluno de modo a despertar mudanças em 

sua relação com o ambiente? Partindo desse questionamento, chegamos ao seguinte 

pressuposto: as ações voltadas para uma Educação Ambiental Crítica juntamente com o 

desenvolvimento de práticas aliadas à arte participativa poderão melhorar a relação dos 

alunos com o meio ambiente, estabelecendo uma nova forma de olhar o espaço e formando 

cidadãos mais críticos no que se refere às questões socioambientais.  

Ao propormos a questão da sensibilidade como ponto de partida para a pesquisa, 

seguindo sempre os preceitos de uma EA-Crítica de modo a gerar transformações 
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subjetivas nos alunos, consideramos que o objetivo geral deste trabalho foi o de analisar 

que contribuições uma educação específica (no caso a EA) associada à arte (e nos 

aspectos vinculados a ela) pode trazer para a relação dos alunos com o ambiente. Dentre os 

objetivos específicos da pesquisa, destacamos: a identificação das concepções prévias dos 

alunos sobre meio ambiente e arte; a elaboração e aplicação de atividades baseadas na 

educação ambiental crítica e apoiadas no desenvolvimento da apreciação artística; a 

identificação, através do olhar do estudante, dos problemas socioambientais dos locais que 

frequentam; o estímulo ao contato dos alunos com o fazer artístico sob uma perspectiva 

crítica e criativa; a construção de um livro de colorir de forma coletiva com os alunos, cuja 

temática central se encontra nas questões socioambientais observadas pelos estudantes ao 

longo da intervenção (constituindo-se em nosso Produto Educacional do Mestrado 

Profissional) e a incitação da capacidade de análise e desenvolvimento do senso crítico dos 

alunos quanto às questões socioambientais locais (correspondendo ao processo de 

aplicação do Produto Educacional).  

No primeiro capítulo, fazemos uma análise das diferentes concepções de EA, 

apresentando uma breve trajetória. Além disso, trazemos uma reflexão sobre a passividade 

da população frente a riscos ambientais, o individualismo crescente e sua relação com a 

construção de subjetividades que obedecem a uma estética hegemônica, de objetificação da 

natureza. Trazemos também a importância em desenvolver e aflorar a sensibilidade dos 

indivíduos, de forma a caminhar para uma mudança na subjetividade dos mesmos e propor 

uma estética crítica, voltada para a contemplação da realidade, livre de valores construídos 

pela sociedade de mercado. Por fim, inserimos a possibilidade de contribuição da arte para 

uma educação para o sensível.  

No segundo capítulo, relatamos a metodologia utilizada para a produção dessa 

pesquisa, apresentando o local, os envolvidos e os encaminhamentos metodológicos 

utilizados. Esse capítulo também apresenta os percalços ao longo do processo formativo no 

ano letivo de 2016. O terceiro capítulo é dedicado aos resultados e discussão dos elementos 

referentes ao percurso metodológico desenvolvido neste trabalho, com a análise dos dados 

obtidos através dos questionários, que nos guiaram ao longo da pesquisa participante que 

foi desenvolvida e, principalmente, das imagens produzidas pelos alunos, permitindo uma 

melhor compreensão dos sentidos dados pelos estudantes às questões ambientais e sociais 

locais. 

No quarto e último capítulo, apresentamos nosso produto educacional, os resultados 

obtidos após sua aplicação, assim como uma síntese da construção do trabalho nas 
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considerações. Nessa síntese, buscamos apresentar, além das conquistas, as limitações em 

estabelecer uma prática voltada para uma Educação Ambiental Crítica.  
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1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA: POSSIBILIDADES, DESAFIOS E EDUCAÇÃO 

PARA A RESISTÊNCIA 

Hoje, é mais fácil imaginar a completa destruição 
da Terra e da natureza do que o colapso do 
capitalismo tardio; e, talvez, isso possa ser 
atribuído à debilidade de nossa imaginação. 
Fredric Jameson (Crítico literário e teórico 
marxista) 

1.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: VERTENTES E EXPECTATIVAS  

A Educação Ambiental (EA) nasceu em decorrência dos movimentos ambientalistas 

do final da década de 60, com a crescente preocupação global com o meio ambiente, que 

vinha sofrendo ações degradantes contínuas desde a Revolução Industrial. Leff (2007) 

chama a atenção para a história de subjugação da natureza como uma ação silenciosa e 

irrefletida pelos modelos pautados no desenvolvimento, que justificam a exploração da 

natureza em nome do progresso e do poder. Sob esse aspecto, os primeiros movimentos 

ambientalistas surgiram a partir de uma pluralidade dos movimentos sociais e tinham como 

característica uma forte oposição ao modelo de sociedade instituído, negando seus valores 

e práticas. Na década de 70, na primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente Humano, 

em Estocolmo, a educação foi tratada como estratégia vital para a solução de problemas 

ambientais (TOZONI-REIS, 2004). Foi a partir dessa conferência que a Educação Ambiental 

passou a ser constantemente abordada em encontros mundiais organizados em prol do 

meio ambiente e desde esse período vem sofrendo modificações em sua abordagem, de 

acordo com diferentes referenciais teóricos, que buscam sistematizar seu enfoque.  

A princípio, os movimentos ambientalistas se pautavam na crítica às estruturas 

dominantes e na afronta aos valores e práticas da sociedade instituída, de forma a permitir 

que a vida na Terra tivesse continuidade. Porém, o ambientalismo como preocupação 

social, cultural, política e econômica foi rapidamente apropriado pelo discurso capitalista e 

pelo Estado. O movimento ecológico passou a caracterizar um modelo de vida pautado no 

bom senso, que não mais carregava um “pensamento ecológico radical e libertário” 

(BARCHI, 2009, p. 11), característica do primórdio do movimento.  

A EA, seguindo o curso tomado pelos movimentos ambientalistas, tem muitas vezes 

um caráter conservador. Suas práticas acabam direcionadas apenas para a compreensão 

das relações ecológicas em ambientes naturais e/ou para ações voltadas para a remediação 

de problemas, não para suas causas (EA conservacionista e comportamentalista, 

respectivamente). E esses modelos em nada questionam o sistema político-econômico 
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vigente. Essa educação ambiental conservadora, leva a uma prática pedagógica pautada na 

mudança comportamental e presume que o conhecimento retido e a transformação do 

indivíduo sejam os objetivos da ação educativa (GUIMARÃES, 2004). Essa educação 

ambiental conservadora tende a priorizar: 

[...] o aspecto cognitivo do processo pedagógico, acreditando que 
transmitindo o conhecimento correto fará com que o indivíduo compreenda 
a problemática ambiental e que isso vá transformar seu comportamento e a 
sociedade; o racionalismo sobre a emoção; sobrepor a teoria à prática; o 
conhecimento desvinculado da realidade; a disciplinaridade frente à 
transversalidade; o individualismo diante da coletividade; o local 
descontextualizado do global; a dimensão tecnicista frente à política; entre 
outros (GUIMARÃES, 2004, p. 27). 

Layrargues (2000) afirma que, na esfera discursiva, a abordagem da EA no Brasil e 

América Latina difere da abordagem da Europa e América do Norte.  Enquanto lá, a 

abordagem é predominantemente conservadora, aqui, a EA propõe maior integração entre 

os aspectos econômicos, sociais e culturais com os aspectos ecológicos. Essa divergência 

se deve ao contexto político autoritário recente a que a América Latina foi submetida, o que 

acabou por refletir nas produções acadêmicas, que buscavam a construção de uma 

democracia verdadeira (LAYRARGUES, 2000). Assim, nos parâmetros latino-americanos, a 

educação ambiental também assume, muitas vezes, características de uma educação 

política, que pretende aumentar o poder de decisão e participação do cidadão consciente da 

indissociação entre o bem-estar da população e a preservação ambiental. Para Guimarães 

(2004), essa educação ambiental é uma contraposição à educação ambiental conservadora, 

pois a partir de outros referenciais teóricos foi possível uma análise complexa das questões 

sociais e ambientais de modo a contribuir para uma transformação da realidade, também 

complexa. 

Essa EA politizada, que se denomina crítica, questiona o consumismo, assinala os 

responsáveis pela degradação ambiental, evidencia que unicamente a consciência da crise 

ambiental não a diminui, atenta para o fato de que os pobres sofrem mais prejuízos 

decorrentes da degradação ambiental e  aponta que a escassez dos recursos naturais não 

ameaça o atual sistema capitalista (podendo inclusive ser lucrativa), embora ameace 

imediatamente os seres humanos (BOMFIM; PICCOLO, 2011). Acserald (2004) acentua 

essa questão da desigualdade ambiental ao destacar uma característica da crença liberal, 

em que pessoas, espacialmente situadas em locais degradados, não teriam feito 

investimentos pessoais para mudar a própria realidade. Esse mesmo discurso sugere que 

processos de melhorias ambientais nesses locais, acarretariam em uma elevação do custo 

de vida (moradia, imposto, transporte), resultando na “expulsão” dos pobres de seus locais 

de origem, o que acaba por manter esses locais em constante processo de degradação. 
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Ainda que a Educação Ambiental Crítica (EA-Crítica) esteja presente nos debates 

entre os educadores ambientais brasileiros, na prática, ainda precisa ser fortalecida. 

Layrargues (2000) afirma que muitos educadores ainda fazem confusão conceitual entre o 

domínio de uma educação conservacionista e a educação ambiental, pois normalmente é 

dada uma atenção maior às consequências do que às causas de um dado fenômeno. O 

autor critica a educação conservacionista por se deter a uma perspectiva tecnocrática, onde 

soluções apresentadas estão apoiadas apenas em tecnologias adequadas ou supostamente 

não nocivas ao ambiente.  

A EA-Crítica não descarta a importância de soluções técnicas para questões 

ambientais, assim como não é contrária a mudanças de hábitos individuais que colaborem 

com a preservação ambiental. Tecnologias que gerem menos impactos e ações individuais 

em prol da conservação devem ser abordadas em uma EA-Crítica, apenas não podem ser 

isentas de questionamentos políticos-ideológicos. Os educadores que se propõem a fazer 

EA devem evidenciar as verdadeiras causas da crise ambiental, nunca ficando apenas na 

superfície do problema. Precisamos ter em mente que qualquer ponto de vista capaz de 

permitir o vislumbre da conexão entre as dimensões ecológicas e as econômicas, as 

políticas, as sociais ou as culturais, será temido e intolerado pelos que exercem o poder, 

pois “abrem horizontes infinitesimais” (BARCHI, 2009, p. 184) e vão de encontro às 

perspectivas modeladoras e uniformizantes.  

Assim, entre outros pontos, a educação ambiental deve almejar a consolidação de 

uma cidadania que anseie a participação na gestão de assuntos da sociedade, de modo a 

transformar de fato as relações e o ambiente, e que não represente apenas mais um 

mecanismo de controle e normatização. O cidadão deve empoderar-se do espaço público e 

integrar-se à sociedade, com plena consciência do que a coletividade representa. Para 

Layrargues (2000), a autonomia, emancipação, participação, cidadania e a justiça social são 

os meios a serem edificados em nosso cotidiano e não apenas metas a serem atingidas. 

Nesse caminho, vamos compreendendo que para se fazer uma EA-Crítica é necessário 

associá-la a uma cidadania também crítica, reconhecendo que dentro da sociedade não há 

somente convergência, mas conflitos de interesses, e que as classes hegemônicas impõem 

continuamente sua visão de cidadania. Portanto, valores individualistas estão na contramão 

da ampliação de um espaço público mais igualitário e são com esses valores que, de forma 

constante e inconsciente, nos deparamos em nossas relações cotidianas e nos são 

gravados pelos meios de comunicação.  

O espaço comum é o primeiro a manifestar os conflitos socioambientais, que na 

definição de Layrargues (2000) são conflitos sociais expressos em elementos da natureza e 
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nas relações de tensão entre interesses coletivos e privados, entre espaços públicos e a 

tentativa de apropriação dos mesmos. É importante ressaltar que nenhum ambiente está 

imune de sofrer as consequências desses conflitos, porém são nas periferias que os efeitos 

da degradação se apresentam em sua forma mais severa. Para Bomfim e Piccolo (2011, p. 

190), “na relação entre ricos e pobres são estes últimos que experimentam as mazelas da 

degradação ambiental, moram próximos a rios e baías poluídos, nas encostas desmatadas 

(...)” enfim, não se pode pensar a questão ambiental (nem a EA) sem pensar em 

desigualdade social, por exemplo. Além disso, as exterioridades que permeiam os nossos 

sentidos estão arraigadas ao artificialismo, no qual o conforto e a urbanização são 

confundidos com higienização e mecanização, fortalecendo o afastamento entre o cidadão e 

o meio e aumentando a distância em busca de uma nova urbanidade, pautada em uma 

integridade socioambiental. Com isso, encontramos na abordagem da experiência estética a 

qual a população é exposta hoje, uma possibilidade de trabalhar a EA em seus aspectos 

mais subjetivos, nos posicionando de forma contrária à lógica de progresso atual.  

1.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL DIANTE DE UMA DISPUTA ESTÉTICA 

A propagação do discurso que reforça a ideia de dissociação entre natureza-

sociedade é alienante e faz com que os indivíduos não se sintam integrados ao meio 

ambiente, levando a uma concepção de que é característico a ambientes urbanos a falta de 

equilíbrio entre aspectos naturais e urbanos, a exterioridade inóspita nas cidades e as 

relações superficiais de seus habitantes entre si e com o ambiente.  

Santos (1992), ao citar a influência da mídia e sua condução doutrinadora e falsa do 

discurso com o objetivo de obscurecer o entendimento, ressalta que com os discursos 

voltados para o meio ambiente não é diferente, onde o conjunto discursivo é ‘mutilado’, 

enfatizando certos aspectos em detrimentos de outros. Milton Santos exprime seu 

pensamento quanto à visão pouco integrada de natureza-sociedade ao afirmar que: 

Quando o meio ambiente, como Natureza-espetáculo, substitui a Natureza 
histórica, lugar de trabalho de todos os homens, e quando a Natureza 
cibernética ou sintética substitui a Natureza analítica do passado, o 
processo de ocultação do significado da história atinge o seu auge. É, 
também, desse modo, que se estabelece uma dolorosa confusão entre 
sistemas técnicos, Natureza, sociedade, cultura e moral (SANTOS, 1992, p. 
102).  

Apesar da forma como a população é exposta a riscos ambientais, muitas das 

questões associadas aos conflitos passam apenas por um olhar superficial dos indivíduos, já 

endurecidos pela rotina, horários rígidos e violência. E esses conflitos são ainda mais 

evidentes em ambientes urbanos e periféricos. Mesmo habitantes que apresentam, em seus 
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discursos, indicações de consciência ambiental não manifestam uma atitude ativa frente às 

questões locais. Marin (2012, p. 112) pontua três justificativas centrais para essa 

passividade: o crescente individualismo que afeta o sentido da coletividade; a mudança 

brusca de paisagem nesses locais, significando “a perda de elementos topofílicos e 

identitários”1 entre população e ambiente e, por fim, as vivências concretas dando lugar às 

hiper-realidades, resultado de imagens que constroem significados e obedecem ao conceito 

estético dominado pela mídia. A partir dessa afirmação de Marin, complementamos com a 

reflexão de Milton Santos, que diz: 

Dentro do atual sistema da Natureza, o homem se afasta em definitivo da 
possibilidade de relações totalizantes com o seu próprio quinhão do 
território. [...] O que parece estar ao alcance de minhas mãos é concreto, 
mas não para mim. O que me cabe são apenas partes desconexas do todo, 
fatias opulentas ou migalhas. Como me identifico, assim, com o meu 
entorno? Sem dúvida, pode-se imaginar o indivíduo como um ser no mundo, 
mas pode-se pensar que há um homem total em um mundo global? 
(SANTOS, 1992, p. 98) 

Carvalho (2008) alega que o redirecionamento econômico do país, com a priorização 

da industrialização e urbanização, gerou uma série de impactos, como a falta de 

infraestrutura, periferização, desemprego e, como consequência para as relações 

interpessoais, um aumento da competição e do individualismo. Para Guattari (1990), a 

história que atravessamos hoje é aterradora, na qual não somente espécies desaparecem, 

mas também as palavras, as frases e os gestos de solidariedade humana.  E é sob esses 

aspectos globais que “a vida se fragmenta, se atomiza e escapa ao indivíduo de tal forma 

que o tempo poupado pelo avanço tecnológico é praticamente comprometido com situações 

de rotinas vazias, práticas individualistas e ampliação do consumo” (CARVALHO, 2008, p. 

83). 

 Em parte, a rapidez e a intensidade com que a paisagem se modifica em ambientes 

urbanos, buscando atender os ideais desenvolvimentistas, aumentam a distância entre 

habitante/ambiente; o habitante não mais possui e cultiva uma relação histórica de 

identificação com o meio. Para Carvalho (2008), a vida nas cidades é acompanhada de uma 

série de condições que, de forma muitas vezes imperceptível, define um estilo de vida único, 

onde o cidadão se sujeita a morar em espaços restritos, enfrenta todo tipo de adversidade 

ambiental, vive sobre “regras” urbanas e competição excessiva, cria estratégias para 

sobreviver à violência urbana, entre outras adaptações que precisa aprender e depois 

tolerar, o que nem sempre favorece a natureza ou o próprio cidadão. 

                                                           
1 Elementos que correspondem ao elo afetivo e identificação das pessoas com o ambiente físico.  
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A violência nas cidades colocou uma estética em curso que impacta na paisagem 

urbana através da modificação do espaço, com o objetivo de oferecer “segurança” à 

população. Essa modificação se dá através de grades, muros cada vez mais altos, cercas e 

mais uma série de artefatos que compõem hoje o cenário urbano. Essa estética também é 

de grande responsabilidade para o afastamento dos citadinos com o ambiente, pois os 

indivíduos perdem o sentimento de pertencimento às ruas, consideradas agora ambientes 

hostis, que apresentam riscos, e não mais locais de socialização e extensão da 

comunidade, o que acaba por levar a uma limitação nas relações humanas e com o meio. 

Santos (1992) reflete sobre a história do ser humano na Terra como sendo uma 

história progressiva de ruptura com o ambiente e ressalta que esse processo acelera 

quando se inicia a tentativa de dominação do entorno através da tecnologia, da 

mecanização. Afirma ainda, ao discorrer sobre a atual concepção de natureza, que, com o 

natural dando espaço ao ‘artefato’ e à ‘natureza instrumentalizada’, ‘domesticada’, essa 

natureza passa a nos ser apresentada de forma ‘sobrenatural’. Com isso, passa a ser 

lançada a ideia que existe a natureza e existe a sociedade, mas que ambos não podem 

coexistir. Dessa forma, inferimos que “os problemas ambientais têm raízes histórico-

políticas, e para superá-los precisamos transformar as relações sociais” (TOZONI-REIS, 

2004, p. 10), de modo a construir uma organicidade condizente com o caráter abrangente 

das questões ambientais.  Sob essa perspectiva, uma EA-Crítica em ambientes urbanos 

deve buscar uma resistência ao individualismo, evidenciar a necessidade da convivência, da 

alteridade e de participação popular nas decisões referentes aos espaços comuns, assim 

como: 

Afetar, no sentido de sensibilizar, o(a)s citadino(a)s para a importância do 
local onde vivem, sua história, suas riquezas, seus contrastes e 
transformações contínuas [...]. Pretende-se nos mesmos uma topofilia 
natural que se concretiza no respeito ao ambiente urbano e na vontade de 
torná-la cada dia melhor, priorizando o bem-estar dos elementos bióticos 
que constituem a cidade em toda sua plenitude (CARVALHO, 2008, p. 24). 

A forma como ocorre a estruturação dos territórios urbanos se dá em grande parte de 

forma oposta ao que se preconiza na EA-Crítica aqui defendida. Morais (2013) discorre 

sobre a modificação da paisagem urbana em decorrência da expansão das relações 

capitalistas, principalmente em regiões localizadas no entorno de metrópoles, com 

processos de “revitalização” ocorrendo para abarcar excedentes desvalorizados e a 

industrialização levando a uma transformação urbana que acaba por moldar uma paisagem 

volátil e suscetível a mudanças, o que dificulta o estabelecimento de elos afetivos com o 

local pelos habitantes. A partir desse mesmo movimento, sobressai uma estética 

concretizada e disseminada hoje, principalmente sobre os jovens, que impõe a excessiva 
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modificação da natureza pelo homem como um ideal mais atraente do que uma relação do 

homem com a natureza baseada em menor impacto. Dessa forma, devemos estabelecer um 

paralelo entre educação ambiental e a construção de uma estética crítica, que irá se opor a 

estética hegemônica, pautada no artificialismo e alienação. 

1.3 EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E EDUCAÇÃO PARA O SENSÍVEL 

A palavra estética deriva de aisthesis que significa sentir, sendo a raiz grega aisth 

sentir com os sentidos (MARIN, 2007, p. 279). Assim, “sentir com os sentidos” representa um 

estado que está além do racional, que compreende as emoções e a sensibilidade. Nossos 

sentimentos e valores são em parte condicionados pela cultura da sociedade em que 

estamos inseridos. Em ambientes urbanos, o contato quase que diário com a degradação 

ambiental, assim como o afastamento progressivo do convívio social acabam minando certa 

sensibilidade da população, que, aos poucos, vai perdendo a capacidade de apreciar a 

beleza nos detalhes diários e de sentir empatia, em relação a outros ambientes menos 

modificados pelo humano. Guattari (1992) defende uma redefinição dos paradigmas 

estéticos sob uma nova urbanística, alicerçada no funcionamento integrado de três tipos de 

ecologias: mental, social e ambiental. Bookchin, no manifesto ecológico adotado pelo 

movimento intitulado de anarquia verde, provoca uma reflexão sobre a impossibilidade de 

alcançar um ambiente equilibrado ecologicamente onde a sociedade e seus valores também 

se encontram em degradação.  

A competição entre os seres humanos, como mercadorias, torna-se um fim 
em si, em conjunto com a produção de artigos totalmente inúteis. A 
qualidade transformou-se em quantidade, a cultura individual em cultura de 
massas, a comunicação pessoal em comunicação de massas (BOOKCHIN, 
s/d).  

Cada vez mais, somos submetidos a uma estética que dissemina a individualidade e 

a competição, que ilude e uniformiza e, para Duarte (2000, p. 21), deve-se atentar para a 

forma como a “produção industrial de ideais intangíveis ajudam na deseducação sensível, 

afastando os indivíduos do contato crítico com a verdade das ruas e de si mesmos”. Desse 

modo, devemos refletir sobre a estética que tem sido construída em nossa sociedade, de 

que forma afeta as relações humanas e também a forma como enxergamos a natureza. Em 

uma sociedade de consumo, os signos e as imagens que permeiam diariamente nossas 

visões são em esmagadora maioria voltadas para a publicidade. São imagens prontas, de 

mensagem rápida que, para Berger (1999), por um instante, estimulam a memória ou a 

expectativa. Esse estímulo é uma fábrica de desejos ilusórios que levam a indivíduos sempre 

insatisfeitos, que sentem a necessidade de atingir um padrão que foi estabelecido por eles 

mesmos, mas designado pela estética dominante.  
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Defendemos uma experiência estética, onde a percepção é acompanhada de uma 

sensibilidade criativa que conduz o indivíduo a ampliar seu olhar para novas possibilidades 

de mundo, que permita o despertar de uma afetividade pautada por valores que priorizem 

uma relação harmônica com o meio.  Acreditamos que essa experiência estética é uma 

alternativa para escapar do atual sistema de valores, pois educa para o sensível e permite 

que o indivíduo contemple a realidade de forma concreta, livre dos conceitos construídos 

pelo mercado. Afinal, “a maneira como vemos as coisas é afetada pelo que sabemos ou 

acreditamos” (BERGER, 1999, p.10). Sob a mesma perspectiva, Marin e Oliveira (2005, p. 

14), afirmam que “quem vivencia o fenômeno da experiência estética tem diante de si um 

mundo muito mais amplo e flexível que aquele desenhado pelas sociedades de consumo”. 

Desse modo, a experiência estética, além de possibilitar uma melhor compreensão da 

realidade, permite o vislumbre de alternativas de convívio e interação com o meio, pautadas 

nas necessidades da sociedade, com uma ótica contrária à ótica ideológica hegemônica.  

A partir dos pensamentos aqui expostos, podemos definir diversos elementos que 

carregam a inclinação de despertar uma experiência estética. O contato com a natureza, 

bem como toda experiência que envolva os sentidos (culinária, agricultura e jardinagem, por 

exemplo), são alternativas capazes de aguçar a sensibilidade no indivíduo. Porém, aqui nos 

limitaremos às possibilidades que a arte participativa (neste trabalho, fotografia, pintura e 

desenho, especificamente) apresenta para contribuir com experiências sensíveis diversas, 

bem como para o estímulo à reflexão.  

1.4 ARTE, SENSIBILIDADE E CRITICIDADE 

A arte, expressão da inteligência e sensibilidade dos artistas, pode proporcionar 

diversas experiências sensoriais e cognitivas aos seres humanos, permite um estímulo à 

imaginação, promove o encontro com diferentes realidades e culturas; e incita a percepção 

de questões referentes ao domínio dos sentimentos. Para Marin e Oliveira (2005), a arte 

possui a competência de fundar novos valores, abrindo novas perspectivas sustentadas pela 

liberdade. Perspectivas estas que podem levar o ser humano a se libertar de valores que lhe 

são incutidos como necessidades. Sob esse aspecto, Morin (2007, p. 53) afirma que “o 

homem se aproxima da crítica ao mecânico e ao instrumental pela prática das artes, da 

poesia, da música, do teatro, para mencionar apenas esses modos de expressão, fontes 

epífanas do belo e do bem”. 

A arte está relacionada à estética, pois o artista, fazendo uso de suas percepções, 

ideias e emoções, dá expressão ao mundo que o inspira, seja material ou não. Para Duarte 

(2000), a experiência estética (a qual o autor se refere como educação do sensível), não 

deve significar uma mostra de arte, com exibições e promoções de obras consagradas, mas 



27 
 

deve primeiramente se voltar para o cotidiano, para o ambiente que rodeia o indivíduo, de 

modo a provocar sensibilizações com estímulos rotineiros. Contudo, a arte por si só não 

educa para o sensível, deve ser um meio para isso, e deve ser trabalhada juntamente com 

reflexões sobre a própria manifestação artística a que o aluno está sendo apresentado.  

Devemos tomar cuidado para não elevar as produções artísticas a uma posição 

transcendente. São produções humanas, portanto não são neutras. Em muitos momentos a 

arte pode ser conservadora e retrógrada. Para Berger (1999), a arte tende a servir aos 

interesses ideológicos das classes dominantes, isso em qualquer período histórico. Ao 

afirmar isso, Berger não leva em consideração a arte que nasce da inquietação. Guattari 

ressalta essa questão ao afirmar que: 

É nas trincheiras da arte que se encontram núcleos de resistência dos mais 
consequentes ao rolo compressor da subjetividade capitalística, a da 
unidimensionalidade, do equivaler generalizado, da segregação, da surdez 
para a verdadeira alteridade (GUATTARI, 2012, p. 105). 

E quando se trata da arte contestadora, “como ação de quem pensa diferente do que 

se instituiu no regime de verdades legitimado e instituído socialmente (pela academia, pelos 

partidos políticos, pelas corporações econômicas, pela moralidade cristã, pela família)” 

(ANDRÉ, 2011, p. 434), também levamos em conta a sensibilidade que provoca. E vale 

destacar que a sensibilidade aliada à criticidade tem o poder de gerar grandes 

questionamentos e mudanças. Ressaltando, Duarte (2000, p. 186) afirma que quanto maior 

a sensibilidade, “menor é a anestesia perante a profusão de maravilhas que este mundo nos 

permite usufruir e saborear.” A educação ambiental crítica deve contribuir para uma 

mudança de  valores e atitudes, de modo a guiar para uma subjetividade “orientada por 

sensibilidades solidárias com o meio social e ambiental” (CARVALHO, 2004, p. 19), que 

permita a formação de indivíduos capazes de analisar e agir frente a uma determinada 

questão socioambiental, tendo a empatia e a alteridade como orientação. Desse modo, é 

indispensável, em EA, trabalhar a sensibilidade, com o desenvolvimento de valores 

intrínsecos ao ser humano, e a arte (seja o desenvolvimento de apreciação ou o fazer 

artístico) pode se apresentar como recurso para esse fim. 

Levando em consideração os quase 50 anos desde o surgimento da Educação 

Ambiental, podemos nos questionar sobre sua aparente ineficácia, visto que as ações 

degradantes ao meio ambiente só avançam. Porém, esse questionamento deve vir 

acompanhado de uma reflexão sobre as diferentes formas de se trabalhar a educação 

ambiental. Segundo Layrargues (2000), a fragilidade metodológica e a ausência de 

resultados concretos levaram ao descrédito da educação ambiental no cenário internacional. 

Afirma ainda que essa fragilidade metodológica se deve à dificuldade por parte dos 
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educadores em atingir um equilíbrio entre os conteúdos biologizantes e os socioambientais, 

bem como definir um método eficaz para exercitar a afetividade. 

Assim, o presente trabalho propõe uma pesquisa que aborde as questões 

socioambientais, considere o contexto local, fazendo uso da arte como recurso para florescer 

a sensibilidade estética, correspondendo também à esfera afetiva, indispensável a qualquer 

ato educativo. Salientando que a estética a ser construída e defendida está pautada na 

criticidade e, sendo assim, se opõe a uma estética hegemônica.  
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2 POR UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARTICIPATIVA COM CIÊNCIA E ARTE: O 
PERCURSO DE NOSSA METODOLOGIA 

 
O que importa é o ato criativo mais do que a 
própria obra, e desta forma, a ação artística é 
fundida com a ação social, passando o trabalho 
artístico de um homem comum a ser uma forma de 
ação direta. Lily Litvak (Escritora e crítica de arte 
libertária) 

A pesquisa que originou a presente dissertação se caracterizou por uma abordagem 

qualitativa, pois os processos a serem estudados são complexos, envolvendo valores, 

hábitos e opiniões. Tozoni-Reis e Tozoni-Reis (2004), ressaltam que, como a EA refere-se a 

fenômenos históricos, culturais, humanos e sociais, é necessária uma metodologia que 

corresponda a essa complexidade, como uma pesquisa qualitativa, que não abre mão do 

método, mas possui uma flexibilidade necessária às investigações sociais. 

Optamos por uma pesquisa participante pela estruturação de um projeto elaborado 

com base na participação ativa dos envolvidos e na problematização de questões locais ao 

grupo trabalhado, assim como optamos também pela construção coletiva de uma proposta 

que busque soluções para essas questões. Utilizamos como principal referencial teórico 

para a nossa metodologia de pesquisa participante, a obra de Brandão (1999). Porém, 

enfatizaremos desde já, que a metodologia sofreu adaptações frente a alguns percalços 

enfrentados ao longo do projeto. 

2.1 OS PARTICIPANTES E O LUGAR 

A escolha do local para o desenvolvimento da pesquisa se deu pela observação e 

reflexão sobre a realidade de uma escola estadual localizada em Queimados, município que 

integra a Baixada Fluminense (RJ) e que está localizado a aproximadamente 50 km da 

capital. A Baixada Fluminense2 é uma região que atravessa descaso socioambiental 

histórico, onde grande parte da população carece de recursos básicos e tem convivido com 

um constante cenário de violência. Simões (2006) afirma que o processo de ocupação da 

Baixada Fluminense, principalmente no século XX, representou uma transformação radical 

da configuração original de seu ambiente, onde diversas obras de engenharia levaram à 

retilinização de seus rios, criação de barragens e represas, desmatamento de encostas e 

impermeabilização do solo. O autor atenta para a necessidade de compreensão dos 

processos de ocupação e urbanização da Baixada Fluminense como: 

                                                           
2 Estamos considerando o conceito geopolítico de Baixada Fluminense citado por Simões (2006), que abrange a 
parcela da Região Metropolitana que engloba os municípios e distritos que fizeram parte dos antigos distritos 
de Iguaçu e Estrela, ou seja, os atuais municípios de Nova Iguaçu, Japeri, Queimados, Belford Roxo, Mesquita, 
Nilópolis, São João de Meriti, Duque de Caxias e o distrito de Inhomirim do município de Magé. 
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manifestações locais e particulares de processos mais amplos que vão das 
inscrições materiais do espaço das relações sociais e econômicas do 
capitalismo em geral no seu modelo brasileiro, até a inserção desta região 
no processo de metropolização do Rio de Janeiro (SIMÕES, 2006, p.5). 

Queimados é um local que já havia sofrido com ações degradantes de atividades 

agrícolas extensivas até o século XIX, mas foi o histórico da urbanização que acabou por 

dar forma às características do município. Com a extensão da linha férrea de Nova Iguaçu à 

Japeri em 1951, o ritmo da ocupação na região acelera seguindo os moldes dos outros 

distritos da Baixada Fluminense, onde a ocupação ocorre a partir da estação, na forma de 

loteamentos populares com baixíssima infraestrutura e grande carência material (SIMÕES, 

2006). A linha férrea que liga a Baixada Fluminense à Central do Brasil possibilita aos 

trabalhadores um fluxo relativamente rápido (ainda que pouco confortável) entre ambiente 

de trabalho e moradia, abarcando parte da população atingida pela especulação imobiliária 

no Rio de Janeiro.  

Apesar da existência de um polo industrial no município, criado na década de 70, 

segundo Simões (2006), as empresas que compõem esse distrito não são grandes 

geradoras de empregos locais, visto que utilizam tecnologias avançadas, exigindo mão de 

obra qualificada, escassa entre os trabalhadores da região. Para o autor, o modelo 

econômico de Queimados, caracterizado pela fragilidade do comércio local, a atividade 

agropecuária quase inexistente, aluguéis elevados e principalmente a baixa de articulação 

entre o distrito industrial e a cidade, leva ao baixo PIB (segundo menor da Baixada 

Fluminense) do município e reflete na composição social e na própria articulação dos grupos 

políticos locais, onde: 

De um lado temos um contingente de trabalhadores com baixa qualificação, 
pouco sindicalizados e que em Queimados são muito mais “moradores” que 
“trabalhadores”, e por isso têm uma atuação política calcada nestas 
características. [...] O movimento popular de maior relevância são as 
associações de moradores e grupos religiosos, nem todos com caráter 
progressista. Assim, suas demandas estão muito mais na esfera das 
reivindicações por serviços e equipamentos urbanos e melhorias das 
condições de vida do que nas propostas de reformas sociais, econômicas e 
políticas de caráter estrutural (SIMÕES, 2006, p. 203). 

Partindo das características socioambientais da Baixada Fluminense como um todo e 

da cidade de Queimados em específico, consideramos a região um terreno fértil para o 

desenvolvimento de pesquisas com abordagem ambiental em sua vertente crítica, visto a 

importância em evidenciar as contradições a que os habitantes são submetidos, bem como 

a estética que lhes é imposta. A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Prefeito Luiz 

Guimarães, localizado no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Queimados. A escola 

encontra-se como um todo em um estado precário de conservação, com portas quebradas, 
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paredes sujas e pichadas e sistemas de ventilação e refrigeração em deterioração por falta 

de manutenção. As atividades foram realizadas com duas turmas de terceiro ano do ensino 

médio, do terceiro turno (noite) e compostas por um grupo relativamente homogêneo quanto 

à faixa etária e moradia. Possuem entre 17 e 24 anos de idade e residem no município de 

Queimados, em bairros diversificados. 

2.2 ALGUNS ENTRAVES METODOLÓGICOS 

No ano de 2016, foram muitos os percalços ao longo do processo formativo, a se 

iniciar pela extensa greve da rede estadual que durou cerca de cinco meses. Ainda que o 

histórico de lutas da categoria não seja recente, a greve de 2016 apresentou como 

diferencial a mobilização e ocupação pelos estudantes de algumas unidades escolares, o 

que a tornou ainda mais representativa para a comunidade escolar. Ponderando sobre as 

dificuldades que a paralisação das atividades escolares acarretaria ao avanço da presente 

pesquisa e lembrando sempre da importância da mobilização e luta dos professores (e 

fazendo parte dela), consideramos que seria um contrassenso tremendo promover uma 

atividade educativa voltada para uma perspectiva crítica de educação e participação 

popular, assim como a evidenciação dos males do individualismo instaurado na sociedade, 

se optasse por não aderir à greve, visto que seria puramente por razões individualistas, 

objetivando concluir mais rapidamente a coleta dos dados. Mesmo Freire (1996) já 

ressaltava a importância da compreensão por parte dos estudantes da luta dos professores 

por condições dignas de trabalho: 

Se há algo que os educandos brasileiros precisam saber, desde a mais 
tenra idade, é que a luta em favor do respeito aos educadores e à educação 
inclui que a briga por salários menos imorais é um dever irrecusável e não 
só um direito deles. A luta dos professores em defesa de seus direitos e de 
sua dignidade deve ser entendida como um momento importante de sua 
prática docente, enquanto prática ética (FREIRE, 1996, p. 39). 

Sob essa perspectiva, ainda que o movimento grevista possa ter sido um entrave 

para o desenrolar da pesquisa, devido à impossibilidade de prosseguir normalmente com o 

cronograma, consideramos que seria ainda mais prejudicial persistir com a prática, 

contrariando os princípios e objetivos deste trabalho e dos autores utilizados como 

referencial teórico para embasar essa pesquisa. 

Após essa fase, encontramos barreiras referentes ao processo do aumento da 

violência enfrentado pelo município de Queimados aproximadamente no mesmo período, 

levando à suspensão de expedientes, alterando consideravelmente o tempo de aula e 

aumentando ainda mais a infrequência e a evasão. Além de todos os fatores externos, que 
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fogem ao controle da comunidade escolar, fatores internos referentes à gestão prejudicaram 

as atividades escolares como um todo e do presente projeto em particular. A gestão 

negligenciou a qualidade do ensino noturno, promovendo quase que diariamente o ensaio 

da fanfarra escolar durante o período de aulas do terceiro turno, apesar das constantes 

reclamações e manifestações dos alunos e professores, o que muitas vezes impossibilitou 

que as aulas ocorressem dentro da normalidade e agravando ainda mais o quadro de 

infrequência e evasão, desestimulando toda a comunidade escolar. 

2.3 PESQUISA PARTICIPANTE 

Para Gajardo (1999), existem alternativas distintas de aplicação de ações voltadas 

para uma pesquisa participante, sendo o elemento unificador, a reflexão a respeito de 

mudanças sociais e as práticas voltadas para setores populares dentro de limites social e 

politicamente restritos. Dessa forma, a pesquisa participante pode atuar fortalecendo a 

cidadania e empoderando grupos socialmente marginalizados. Sob a mesma perspectiva, 

Le Boterf (1999) afirma que a pesquisa participante deve assistir o grupo envolvido a 

identificar, por conta própria, seus problemas e, em seguida, submetê-los a uma análise 

crítica e propor soluções.  

Para Richardson (2011), a pesquisa participante possui como objetivo a troca de 

informações, de modo a gerar mudanças na condição de dominação, e esse objetivo deve 

ser alcançado com a colaboração de grupos homogêneos do ponto de vista social e local. 

Nesse sentido, consideramos que os participantes da pesquisa, composta por alunos do 

terceiro ano do ensino médio, residentes no mesmo município e com faixa etária 

aproximada, constituem um grupo relativamente homogêneo, se enquadrando em um dos 

preceitos da pesquisa participante. Outra característica que nos permite caracterizar a 

presente pesquisa como participante é que o processo de aprendizagem dos que fazem 

parte da pesquisa permeia todo o projeto, do início à meta que se deseja atingir e, 

principalmente, a interação entre o pesquisador e o grupo, a fim de elaborar perspectivas e 

experimentar ações (RICHARDSON, 2011). 

Thilollent (1986) enquadra a pesquisa participante, assim como a pesquisa-ação, em 

uma pesquisa alternativa, onde pesquisadores e grupos de participantes podem vislumbrar 

meios de responder aos problemas da situação em que vivem através de ações 

transformadoras que facilitam a busca de soluções aos problemas reais, onde os 

participantes possuem voz e vez para fazer o diagnóstico da situação. Porém, podemos 

justificar a adoção de uma metodologia de pesquisa participante e não de pesquisa-ação, 

pois nossa pesquisa não conta com a participação integral do grupo ao longo de todo o 
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processo. Existem momentos (como a escolha dos temas e do produto) em que a 

pesquisadora atua individualmente, de modo a orientar o andamento do projeto. Para 

Tozoni-Reis e Tozoni-Reis (2004), a pesquisa-ação como metodologia de investigação da 

realidade educativa ambiental, só apresenta sentido no processo de produção de 

conhecimentos se contar com a participação absoluta dos sujeitos em todo o processo.  

É importante elucidar que a pesquisa não foi integralmente participativa, pois a 

elaboração das atividades foi feita pela pesquisadora, assim como foi utilizado o recurso dos 

questionários para melhor compreender o grupo em questão. Além da interação constante 

entre os envolvidos, as etapas efetivamente participativas correspondem à construção de 

análises críticas e propostas de cunho socioambiental pelos alunos através da elaboração 

de fotografias e desenhos, bem como o processo de avaliação do produto educacional 

posteriormente. A análise dos dados foi feita pela pesquisadora através da livre 

interpretação, utilizando aspectos da observação e dos discursos dos estudantes como 

suporte. 

Segundo Richardson (2011), a pesquisa participante preza pela socialização do 

saber, pois com a participação dos envolvidos na análise e solução de questões problemas 

vivenciadas pelos mesmos, faz com que também produzam saberes. E é com essa 

participação ativa que a pesquisa participante promove a análise crítica e estabelece 

relações entre problemas individuais e coletivos, sempre objetivando determinar os 

problemas em sua totalidade e a solução para os mesmos de forma conjunta 

(RICHARDSON, 2011). De tal forma, quando mencionamos os envolvidos na pesquisa, o 

próprio pesquisador também está inserido no grupo. Para Tozoni-Reis e Tozoni-Reis (2004, 

p. 12): 

Não se pode conhecer uma estrutura grupal observando-a de fora. Isso 
somente seria possível a uma metodologia que aceitasse o mito da 
objetividade e da neutralidade do cientista que o coloca fora do campo de 
estudo, em oposição ao objeto. Tal metodologia desconsideraria as trocas 
afetivas e espontâneas e o movimento interno do grupo, ou seja, a própria 
condição humana. 

Para Brandão e Borges (2008), a relação tradicional existente entre investigador e o 

grupo estudado deve ser substituída por uma relação que pressupõe que todas as pessoas 

e culturas são fontes originais de saber. Os autores defendem a ideia de que uma 

compreensão da realidade social pode ser construída através da interação entre os 

diferentes conhecimentos, onde o conhecimento científico e o popular articulam-se 

criticamente para formar um conhecimento novo e transformador. Freire (1996) já afirmava 

sobre a importância de o educador aprender a escutar, para que se aprenda a falar com os 

educandos: “Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo 
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que, em certas condições, precise de falar a ele. (...) O educador que escuta, aprende a 

difícil lição de transformar o seu discurso (...) ao aluno, em uma fala com ele” (FREIRE, p. 

71). Apesar dessa aproximação entre investigador e grupo estudado, é necessário ter 

cautela para não negligenciar questões teóricas e, para Richardson (2011), não se pode 

resumir essa pesquisa apenas a uma metodologia participativa, pois se trata de uma ciência 

pautada em pressupostos teóricos e epistemológicos críticos, objetivando uma pesquisa que 

busca uma transformação social.  

Na metodologia de ensino escolhida, os sujeitos da pesquisa possuem um papel 

ativo ao longo do processo. Essa combinação tem o potencial de gerar mudanças, tão 

almejadas quando se propõe uma EA. Para que o indivíduo produza conhecimento sobre a 

sua realidade, é fundamental a participação efetiva do sujeito, de forma que a observação 

do próprio ambiente e dos problemas que o afetam (seja de forma direta ou indireta) criem 

conhecimentos e resulte em ações (JANKE; TOZONI-REIS, 2008). Como anteriormente 

mencionado, a EA que defendemos precisa ter caráter coletivo e cooperativo, valorizando a 

prática social.  Guimarães (2004, p. 29) afirma que para que uma educação ambiental crítica 

possua uma ação diferenciada: “é necessária a práxis, em que a reflexão subsidie uma 

prática criativa e essa prática dê elementos para uma reflexão e construção de uma nova 

compreensão de mundo”, e que esse é um processo vivenciado na relação com o coletivo. 

Brandão e Borges (2008) enfatizam a importância da dinâmica das relações e dos 

processos envolvidos na investigação, devido à presença inevitável de uma dimensão 

histórica. Para os autores: 

Na pesquisa participante sempre importa conhecer para formar pessoas 
populares motivadas a transformar os cenários sociais de suas próprias 
vidas e destinos, e não apenas para resolverem alguns problemas locais 
restritos e isolados, ainda que o propósito mais imediato da ação social 
associada à pesquisa participante seja o local específico (BRANDÃO; 
BORGES, 2008, p. 56).  

Seguimos o modelo de pesquisa participante proposto por Le Boterf (1999), fazendo 

algumas adaptações devido às condições limitantes que enfrentamos durante a 

investigação. Iniciamos com a montagem institucional e metodológica da pesquisa, 

correspondendo ao processo de seleção do grupo participante e à comunicação do 

procedimento à instituição de ensino, bem como a elaboração e organização das atividades 

iniciais a serem desenvolvidas com o grupo. Em seguida, partimos para o estudo preliminar 

e provisório do local e do grupo envolvido, fase que corresponde ao estudo histórico da 

região, às condições socioambientais atuais e à aplicação dos questionários, que buscaram 

analisar a sensibilidade dos estudantes frente ao ambiente em que vivem, comparando com 

a capacidade de reconhecimento de signos correspondentes à estética que lhes é 

apresentada. Essa segunda etapa entremeou as atividades realizadas com os alunos e os 
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resultados eram constantemente debatidos com as turmas. A terceira fase da pesquisa 

correspondeu à análise crítica dos problemas que o grupo considera prioritários. Nesse 

momento, debatemos as fotografias tiradas pelos alunos, que foram orientados a escolher e 

fotografar um problema de cunho socioambiental da região em que vivem ou frequentam. A 

quarta fase do método, foi direcionada para a programação e aplicação de um plano de 

ação que contribuísse para a solução dos problemas encontrados. Esse plano de ação, em 

nosso caso, foi expresso através dos desenhos elaborados pelos alunos, representando as 

propostas ou críticas aos problemas apresentados. O feedback dos resultados obtidos ao 

longo do processo foi constante e concomitante durante o percurso metodológico.  

2.4 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

Foram utilizados três instrumentos de coleta de dados: questionário, observação e 

produção de imagens pelos alunos (fotografias e desenhos). Foram três os questionários 

aplicados, sendo um semiaberto e dois abertos. Os questionários tiveram como objetivo 

principal o registro das concepções prévias dos estudantes sobre meio ambiente e arte, a 

capacidade de reconhecimento de signos e o registro das percepções sensíveis dos alunos 

às imagens provocativas apresentadas.  

Para Freire (1981), a realidade concreta vai além de dados materiais e fatos, pois 

devemos considerar também, a percepção que a população envolvida possui desses dados 

e fatos, sendo a realidade concreta a relação dialética entre objetividade e subjetividade. 

Assim, a observação permeou todas as aulas e teve como objetivo captar relatos e 

interações com os participantes, de modo a registrar aspectos dos discursos dos estudantes 

e complementar os dados referentes aos questionários, às fotografias e aos desenhos. As 

fotografias e os desenhos representaram a capacidade de análise e julgamento dos 

estudantes frente às questões trabalhadas em sala de aula. 

2.5 A CONSTRUÇÃO DE NOSSA METODOLOGIA: ALIANDO TEORIA E PRÁTICA  

Consideramos que a escolha da metodologia está de acordo com a complexidade de 

um projeto voltado para uma EA-Crítica, pois estimula a capacidade de problematização do 

estudante no que tange aos problemas apresentados em sua realidade, priorizando novas 

formas de relacionamento com o outro e com o ambiente, pois: 

[...] é necessária uma construção dialógica entre conhecimento sócio-
histórico e estético pessoal, construído também pela vivência cultural, ética 
e social, para imprimir à prática ambiental um caráter contestador, 
contextualizado e responsável (JANKE; TOZONI-REIS, 2008, p. 148). 
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Com as atividades elaboradas pautadas em uma EA-Crítica, buscamos evidenciar as 

questões complexas associadas à problemática ambiental de forma a permitir que o aluno 

desconstrua a visão fragmentada entre natureza e sociedade, e compreenda a 

incompatibilidade entre justiça socioambiental e capitalismo. As atividades trazem também 

uma abordagem dos ecossistemas de forma a facilitar a compreensão da conectividade da 

natureza, que não reconhece fronteiras humanas (Apêndice A).  

Buscando abarcar o campo da sensibilidade, atividades voltadas para a análise de 

imagens foram propostas, de modo que os alunos consigam perceber os próprios 

sentimentos ao receber um estímulo visual. É um exercício importante, pois somos expostos 

em nossos cotidianos a uma série de imagens que trazem significações, mas que 

anestesiam nossos sentidos, fazendo com que passemos a observar o mundo a nossa volta 

de forma irreflexiva. A reflexão acerca das imagens e dos sentimentos possibilitaram uma 

discussão sobre a estética que nos tem sido imposta e suas consequências para nossas 

relações interpessoais e nosso ambiente. Assim, após trabalhar os aspectos cognitivos 

(biológicos e sociais) e os sensíveis, foi dada continuidade à participação ativa dos 

estudantes com a responsabilidade conjunta em elaborar o produto final deste trabalho, 

inspirado no local onde vivem e construído através do olhar crítico e sensível. 

As atividades com os alunos foram aplicadas dentro do tempo de aula, referente à 

disciplina de Biologia (dois tempos semanais mais um tempo extra por semana referente à 

reposição da greve). Seriam, a princípio, oito encontros com a temática central “humanidade 

e ambiente”. Porém, em decorrência dos entraves já elucidados anteriormente, os encontros 

se estenderam para 16 encontros (ainda que com tempo reduzido, visto que o município de 

Queimados, como dito antes, vinha apresentando um índice elevado de violência, afetando 

o funcionamento regular do terceiro turno e levando a uma redução considerável da carga 

horária semanal). As atividades estão descritas nos quadros a seguir3. 

Atividades desempenhadas com os alunos – Quadro 2.1. 

 

05/09 e 06/09 

A primeira aula foi reservada para a aplicação de um questionário semiaberto 

com o objetivo de registrar as concepções prévias dos estudantes sobre meio 

ambiente e arte. A aula proporcionou também uma discussão a respeito do uso 

do tema meio ambiente pela mídia. 

                                                           
3 As datas não são regulares, pois uma turma possuía aula de Biologia na segunda-feira (3004) e outra na terça-
feira (3005). As datas isoladas correspondem ao horário de reposição da greve, que ocorreu sempre às sextas-
feiras para ambas as turmas. 
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09/09 

A segunda aula contou com um texto de apoio sobre a relação histórica entre o 

ser humano e a natureza para compor uma discussão a respeito das mudanças 

ambientais no contexto histórico de Queimados. 

12/09 e 13/09 A terceira aula teve como objetivo a apresentação dos sistemas ecológicos, 

enfatizando a conectividade dos ecossistemas. 

16/09 A quarta aula buscou evidenciar impactos causados por atividades humanas, 

problemas ambientais urbanos e conflitos socioambientais. 

 

20/09 e 26/09 

Na quinta aula, inserido no conteúdo de ciclos biogeoquímicos, promovemos a 

problematização de questões socioambientais, buscando as causas e as 

consequências para o meio ambiente e para a população, assim como a 

importância do conhecimento científico para um julgamento correto sobre o 

modo como nos relacionamos com o meio. 

 

 

03/10 e 04/10 

A sexta aula, com o título “A insustentabilidade do sistema” expôs o 

funcionamento integral do sistema de produção, da exploração dos recursos 

naturais ao descarte, permeado pelas relações humanas ao longo do processo e 

demonstrando a insustentabilidade do sistema linear de produção. A aula buscou 

também uma reflexão acerca dos valores inerentes aos seres humanos, onde o 

contato com a natureza eleva a qualidade de vida de uma população. Foi 

aplicado um questionário aberto para que os alunos identificassem oito imagens 

fornecidas, onde quatro correspondiam a símbolos de marcas e quatro a 

elementos naturais relativamente comuns em ambientes urbanos. 

 

07/10 

A sétima aula promoveu um debate sobre conflitos socioambientais e a relação 

entre a questão ambiental e a desigualdade social, apresentando exemplos reais 

e em uma realidade próxima aos estudantes. 

  

 

A oitava aula, com o título “A arte de sentir” fez uma provocação através de 

imagens (pinturas e fotografias), com registro das percepções apresentadas 

pelos alunos. As imagens foram exibidas em PowerPoint e contaram com obras 

de artistas distintos (Picasso, Munch, Klimt, Frida Kahlo, Portinari, Tarsila do 
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18/10 e 21/10 Amaral e Félix-Émile Taunay). Também foram exibidas fotografias e pinturas de 

paisagens preservadas e degradadas, buscando um esquema de “antes e depois” 

que foi revelado aos alunos após a atividade. Os ambientes escolhidos para essa 

representação foram: baía de Guanabara, rio Tietê e Cordilheira do Espinhaço. 

Nessa aula, os alunos registraram individualmente o sentimento ao observar 

cada imagem. 

Fonte: Elaboração própria. 

As atividades a seguir, representam o processo de elaboração do nosso produto 

educacional. 

Processo de construção do produto educacional – Quadro 2.2. 

 

S/D 

A atividade seguinte ocorreu de forma individual e externa à instituição de 

ensino. Os alunos foram orientados a fazer um registro de conflitos 

socioambientais observados no entorno da instituição ou em locais onde os 

alunos residem/frequentam. O registro foi feito através de fotografias tiradas 

pelos próprios alunos. 

 

7/11 e 08/11 

O nono encontro se concentrou na análise crítica coletiva das fotografias, 

buscando as causas, consequências e apresentando soluções para cada questão 

observada. As fotografias foram exibidas através de projetor e as soluções 

apresentadas, registradas pelos alunos. Nessa aula, os próprios alunos 

escolheram as fotografias mais representativas para a aula posterior. 

11/11 No décimo encontro, realizamos um debate sobre as possibilidades de elaboração 

dos desenhos.  

 

18/11, 21/11 e 22/11 

No décimo primeiro encontro, os alunos se organizaram em grupos, para dar 

início ao processo de transposição das fotografias para desenhos, representando 

o ambiente sob efeito das soluções sugeridas na aula anterior. Foi necessário que 

alguns alunos se dedicassem a concluir esta atividade também fora do horário de 

aula. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Inicialmente, a atividade planejada para o dia 11/11 propôs a participação do 

professor de artes do turno para a elaboração de uma oficina com os alunos, porém o 

terceiro ano não possui artes no currículo e o professor não apresentou disponibilidade para 

tal. Para Morin (2007), um pesquisador aplicado deve demonstrar criatividade e confiar no 

acaso das circunstâncias que acontecem na vida, reconhecendo indícios de mudanças para 

que possam ser conduzidas com alguma perspectiva. Seguindo os princípios da liberdade e 

criatividade, optamos pela livre manifestação artística por parte dos estudantes, utilizando a 

data para exibir alguns exemplos de arte crítica e reflexiva. Dessa forma, alguns alunos 

preferiram não fazer apenas uma transposição das fotografias, mas obras críticas inspiradas 

nos registros feitos pelos mesmos, o que acabou por tornar o produto ainda mais 

interessante e rico de ser analisado. 

Apesar de inicialmente apresentarem um estranhamento à metodologia de ensino 

diferenciada, os alunos demonstraram grande aceitação aos temas abordados e tiveram 

participação ativa ao longo das aulas. Os debates contribuíram expressivamente para o 

caminhar deste trabalho, assim como forneceram importantes informações a respeito dos 

locais que os estudantes frequentam e da forma como enxergam a própria realidade.  No 

decorrer das aulas, os envolvidos na pesquisa (incluindo a pesquisadora) estabeleceram um 

vínculo de confiança e afetividade que foi fundamental para superar as dificuldades 

enfrentadas durante o processo. 

Após as atividades e findado o ano letivo de 2016, demos início à análise dos dados 

oriundos dos questionários, fotografias, desenhos e da observação realizada ao longo dos 

encontros. Os questionários e a observação permitiram uma análise mais concreta das 

fotografias e desenhos, que deram origem ao livro de colorir, produto final deste trabalho.  
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3 TRAJETÓRIA PARA COLORIR REALIDADES: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Arte é função, artista de decoração, é um artista 
falho, um artista fútil, vazio, ele tem sensibilidade, 
mas não olha ao mundo em volta. Eduardo 
Marinho (Filósofo de rua) 

Ao longo do processo metodológico foram registrados dados referentes aos relatos e 

interações advindos dos encontros, inclusive as fotografias e os desenhos elaborados pelos 

alunos. Para a análise dos dados referentes à pesquisa participante que foi desenvolvida, 

faremos uso de livre interpretação, buscando, ao analisar as representações e a imaginação 

dos educandos sobre o ambiente que os cerca, conhecer seus posicionamentos como 

sujeitos históricos, assim como suas relações com o espaço.  

A partir da relação entre ideologia, historicidade e experiências simbólicas, devemos 

considerar a produção de diferentes sentidos e buscar a responsabilidade destes sentidos 

para a concepção ambiental dos alunos. Quando nos referimos aos dados resultantes deste 

trabalho, estamos considerando elementos como imagens, textos, interpretações e até 

mesmo o silêncio, basta que produza sentido para interpretação. Ao longo da análise dos 

dados, buscamos uma aproximação que considerou aspectos intuitivos, de apreensão 

básica, com uma compreensão que foi sendo construída com o auxílio dos alunos e, por 

isso, apreciando questões que dialogam com o senso comum. 

É válido ressaltar que os questionários aplicados, servem como subsídio para a 

pesquisa participante que foi desenvolvida, pois fornecem o alicerce para a interpretação 

das explanações e, principalmente, das imagens produzidas pelos alunos, permitindo uma 

melhor compreensão dos sentidos dos estudantes quanto às questões ambientais e sociais 

locais. 

3.1 A ARTE DE SENTIR: TRAÇANDO NOSSO CAMINHO 

Neste capítulo, apresentamos a análise dos dados referentes aos questionários e 

aos desenhos elaborados pelos alunos. Buscamos analisar a sensibilidade dos estudantes 

frente ao ambiente em que vivem, fazendo relação com a aptidão para a identificação de 

imagens de associação relativamente comum a ambientes urbanos. Após essa apreciação, 

as fotografias e os desenhos apresentarão, respectivamente, a capacidade crítica de 

identificar um problema socioambiental e a crítica construída pelos alunos a partir da 

questão indicada. Aqui, levamos em consideração todos os aspectos associados à realidade 

dos estudantes quanto às questões locais gerais e específicas ao âmbito escolar. 
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3.1.1 Questionários: perseguindo pistas 

Os dados a seguir foram obtidos a partir de um questionário semiaberto (Apêndice 

B), com o objetivo de captar aspectos relacionados ao uso do tempo livre pelos alunos, uso 

de aparelhos eletrônicos, interesse por arte e relacionamento com o ambiente. As respostas 

foram organizadas em gráficos de forma a levantar algumas características do grupo e 

posteriormente comparar com os resultados seguintes. Respostas semelhantes foram 

agrupadas. 

Como já citado anteriormente, os alunos em sua totalidade residem no município de 

Queimados e possuem faixa etária de 17 a 24 anos. Optamos por uma análise unificada das 

duas turmas devido à homogeneidade dos grupos, contabilizando um total de 56 

questionários recolhidos. O tamanho da amostra foi 53, pois três questionários com 

questões em branco foram desconsiderados.  

 

Gráfico 3.1.1: A utilização do tempo livre pelos estudantes. 

A primeira questão buscou elucidar a forma como os estudantes utilizam seu tempo 

livre. Acima, o gráfico 3.1.1 organiza essas respostas, sendo que algumas respostas 

semelhantes foram agrupadas, como práticas de esportes e jogar bola, ressaltando que o 

futebol aparece com mais frequência que a prática de outros esportes. Sair/ficar com amigos 

e família também foram agrupados, assim como ver vídeos e ver TV e, dormir e ficar 

deitado. Respostas que tiveram apenas uma incidência foram incorporadas em “outros”, e 

correspondem a: estudar, cantar, desenhar, fazer unha, fazer compras, ir ao parque e ficar 
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no celular, contabilizando 7 respostas. O item denominado “fazer compras” foi citado como 

“gastar”. 

 

 

O gráfico 3.1.2 apresenta o interesse por parte dos envolvidos em frequentar lugares 

onde predominam aspectos naturais, com pouca interferência humana e, 49 das 53 

respostas foram positivas. Ao serem questionados sobre a frequência com que visitam 

esses lugares, a proporção de respostas para frequentemente e raramente foi a mesma. 

Apenas uma aluna respondeu não gostar de frequentar esses locais, apesar de frequentar 

muitas vezes, provavelmente por influência familiar. O gráfico 3.1.3 demonstra a frequência 

de respostas e, comparando com o gráfico anteriormente citado (gráfico 3.1.2), podemos 

observar que é um grupo, em sua maioria, que aprecia espaços “naturais”4, apesar de 

enfrentarem dificuldades para frequentar esses ambientes, seja por questões financeiras ou 

de tempo livre para tal.  

Durante o momento do debate, os estudantes foram questionados a respeito de 

uma cachoeira muito frequentada em Queimados (Rio D’Ouro) e se não era de fácil acesso. 

Os alunos responderam que parte do local era muito suja (parte baixa), e que a região mais 

preservada (conhecida como Colônia) estava muito perigosa, com assaltos constantes a 

veículos e por isso preferiam não frequentar. A partir das respostas dadas, conseguimos 

fazer um debate em torno da influência dos aspectos sociais para a questão ambiental, pois 

apesar do local citado ser considerado preservado por predominarem aspectos naturais, a 

interferência humana se dá através do processo de criminalidade, prejudicando o usufruto 

do local pela população. 

                                                           
4 Consideramos necessário esclarecer nossa contradição ao denominarmos de “naturais”, os ambientes onde o 
ser humano (que também é natural) interfere menos. Assim, ao fazermos referência a esse termo, estamos 
acenando aos ambientes esteticamente menos impactados. 
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Gráfico 3.1.2: Interesse em frequentar 

ambientes com pouca interferência humana. 
Gráfico 3.1.3: Frequência com que os alunos            

visitam ambientes com pouca interferência 

humana. 
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Acima, nos gráficos 3.1.4 e 3.1.5, podemos perceber como o indivíduo pode 

diferenciar a forma de olhar o ambiente, seja por características físicas do local ou a que 

sua presença se propõe. Quando em ambientes naturais, é mais comum momentos de 

apreciação e contemplação por parte dos indivíduos, dos 53 alunos, 45 responderam de 

forma positiva. Quando questionados se em ambientes que frequentam diariamente os 

alunos possuem esse hábito, as respostas foram bem divididas, com a diferença de 

apenas cinco alunos para que as respostas positivas se igualassem às negativas.  

Porém, contrapondo esses dados com um dado referente à observação, 

apresento um relato que pode nos dar mais informações sobre esse hábito que o próprio 

questionário, nos fazendo acreditar que em ambientes urbanos e degradados, onde a 

rotina está impregnada, momentos de contemplação se tornam mais raros. Em um dos 

últimos dias do ano letivo, o grupo foi transferido de sala devido a um problema na parte 

elétrica da sala habitual da turma, o que acabou por nos levar a assistir um belíssimo pôr 

do sol do segundo andar da escola. Os alunos não tinham se dado conta até que foram 

chamados a observar o fenômeno. Alguns acharam graça do comentário, mas boa parte 

se fez em silêncio para apreciar por uns momentos o tom profundo de laranja que 

dominou o céu de Queimados naquele dia. Esse relato pode demonstrar  o quanto os 

indivíduos podem apresentar dificuldades em encontrar o belo em suas rotinas diárias e, 

o silêncio, um indicativo da surpresa em presenciar um momento de beleza em um 

ambiente considerado pelos mesmos como “feio e sujo”.   

45
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Quando está nesses locais, possui o hábito de 
observar aspectos naturais do ambiente com 

admiração (como nascer e pôr do sol, uma 
árvore bonita, um pássaro)?

Sim

Não

24
29

E no local em que vive e trabalha, 
possui esse hábito?

Sim

não

Gráfico 3.1.4: Leitura e sensibilidade frente a 

aspectos naturais. 
Gráfico 3.1.5: Leitura e sensibilidade frente à 

rotina. 
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Os gráficos 3.1.6 e 3.1.7 buscaram a relação dos estudantes com atividades 

artísticas.  Com o gráfico 3.1.6, visamos conhecer o interesse dos alunos por artes, onde 

das 48 respostas, 27 apresentaram afirmativa positiva, 4 se posicionaram de forma 

negativa e 17 alunos afirmaram não possuir contato com artes e por isso não 

estabeleceram uma opinião quanto a isso. Já o gráfico 3.1.7 buscou levantar locais onde 

os envolvidos acabam por entrar em contato com manifestações artísticas. Sete alunos 

da turma 3004 assinalaram não possuir contato com artes, porém, devido às respectivas 

respostas, acreditamos que associaram o contato com artes a locais formais para esse 

fim, visto que responderam internet, TV e rua. A internet foi meio que recebeu o maior 

número de respostas, seguida pela televisão e pela rua. Apenas uma aluna assinalou 

outros, onde demarcou cinema. Por isso a substituição de outros por cinema no gráfico. 

Museus e cinema receberam apenas uma resposta cada um. 
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Gráfico 3.1.6: Interesse dos alunos por artes. Gráfico 3.1.7: Locais onde os alunos 

costumam entrar em contato com artes. 

Gráfico 3.1.8: Alunos que apresentam 

alguma habilidade artística. 

Gráfico 3.1.9: Manifestações artísticas 

praticadas pelos alunos. 
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Ao serem questionados se possuíam habilidades artísticas, de 53, apenas dez 

alunos apresentaram resposta positiva (Gráfico 3.1.8) e quando questionados sobre 

quais habilidades artísticas possuíam, alguns alunos enumeraram duas ou mais 

habilidades, que foram organizadas de acordo com o número de vezes que foram 

citadas, contabilizando 12 (Gráfico 3.1.9).  

 

Gráfico 3.2.1: Proporção de alunos que possuem celular com câmera e internet. 

Na 10ª questão buscamos levantar a proporção de alunos que possuiam celular 

com câmera, de modo a vislumbrar a possibilidade de sugerir uma atividade com 

fotografias a posteriori. Conforme esperado, a maioria respondeu de forma positiva, 

contabilizando 50 respostas positivas de um total de 53 (Gráfico 3.2.1). 

 

Gráfico 3.2.2: Tempo diário aproximado que os alunos passam no celular. 

A última questão, demonstrada no gráfico 3.2.2, buscou elucidar o tempo 

aproximado em que os alunos passam no celular. Respostas como “praticamente o dia 

todo”, “todo o tempo”, “muito tempo”, foram enquadradas em mais de dez horas diárias. 

Uma aluna chegou a afirmar que antes ficava quase o dia todo no celular, reduzindo esse 

50

3

Você possui celular com câmera e 
internet?

Sim

Não

7

10

9

25

Quanto tempo, aproximadamente, você 
fica no celular por dia?

Até duas horas

De duas a cinco
horas

De cinco a dez
horas

Mais de dez
horas



46 
 

tempo após começar a trabalhar. É válido ressaltar que na questão em que deveriam 

responder o que os diverte (Gráfico 3.1.1), quase não houve referência ao celular, porém 

quando questionados sobre o tempo que passam utilizando o aparelho, a maioria 

apresentou inclusive respostas exageradas, como 24 horas. De fato, os jovens passam 

muito tempo no celular, visto que das 51 respostas analisadas, 25 assinalaram passar 

mais de dez horas diárias no celular. 

Buscamos a partir desse primeiro questionário, elencar três aspectos como ponto 

de partida para nosso desenho metodológico: “personalidade”, “sensibilidade com o 

meio” e “uso de eletrônicos”. Estes elementos irão permear os instrumentos de coleta 

subsequentes. 

O segundo questionário (Apêndice C) aplicado, buscou a capacidade de 

reconhecimento de imagens pelos alunos. Desse modo, buscamos um paralelo entre a 

forma como a própria personalidade pode ser afetada por relações midiáticas de 

consumo e pela relação dos indivíduos com o meio em que vivem. Foram fornecidas oito 

imagens para que os alunos fizessem a identificação. Dessas imagens, quatro 

correspondiam a símbolos de marcas de roupas e acessórios (Reserva, Nike, Lacoste e 

Puma) e quatro imagens de elementos naturais relativamente comuns em ambientes 

urbanos (bem-te-vi, pitangueira, cutia e laranjeira).  

 

Gráfico 3.2.3: Capacidade de reconhecimento de imagens pelos alunos. 

Foram recolhidos 75 questionários, contabilizando 600 imagens para a análise. 

Das 600 respostas analisadas, houve um total de 244 acertos, sendo 193 acertos para os 

símbolos de marcas e 51 para as imagens de elementos naturais (Gráfico 3.2.3). Como 

as imagens estavam em preto e branco, considerei válida a resposta limoeiro na 

alternativa da laranjeira, visto a semelhança entre as árvores. Muitos alunos, apesar do 
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erro na identificação dos nomes de marcas, identificaram que a representação estava 

associada a símbolos ligados a roupas e acessórios, mas optamos por não acrescentar 

estas respostas relativas ao gráfico. 

Um aspecto intrigante referente à imagem do bem-te-vi, ave ainda frequente em 

ambientes urbanos, foi a incidência de 13 respostas (6 da turma 3005 e 7 da turma 3004) 

denominando a ave como trinca-ferro, ave que também possui uma faixa superciliar. O 

trinca-ferro é visto com uma frequência muito inferior a do bem-te-vi em ambientes 

urbanos, porém é um pássaro muito apreciado por passarinheiros devido ao seu canto 

característico. Esse índice de respostas pode representar uma persistência dessa cultura 

na região, sendo uma prática que, mesmo sendo ilegal, ainda é frequente e movimenta 

um comércio extremamente lucrativo. 

Esse segundo questionário objetivou levantar uma reflexão sobre o processo de 

alienação da natureza por parte, principalmente, dos jovens. Porém, mais do que isso, 

procurou demonstrar que a eles são impostas outras imagens, outros elementos para se 

reconhecer, por meio do cenário que define a estética hegemônica. Essa é a estética que 

afirmamos estar em disputa, uma estética que disputa corações e mentes, e sob a qual 

se faz a EA. 

A partir desses dados, onde buscamos compreender melhor os envolvidos na 

pesquisa, damos continuidade para atingir nosso objetivo ao princípio dessa pesquisa, 

onde buscamos quais contribuições a Educação Ambiental Crítica associada à arte 

participativa pode trazer para a relação dos alunos com o ambiente. Assim, após um 

debate crítico de questões socioambientais em sala de aula, com a análise de 

reportagens de tragédias ambientais no Rio de Janeiro, incluindo Queimados, 

prosseguimos com o terceiro e último questionário (Apêndice D), onde promovemos uma 

provocação através de imagens (pinturas e fotografias), com registro das percepções 

apresentadas pelos alunos, através de palavras.  

As imagens foram exibidas em PowerPoint e contaram com obras de artistas 

distintos (Picasso, Munch, Klimt, Frida Kahlo, Portinari, Tarsila do Amaral e Félix-Émile 

Taunay). Também foram exibidas fotografias e pinturas de paisagens preservadas e 

degradadas, buscando um esquema de “antes e depois” que foi revelado aos alunos 

após a atividade. Os ambientes escolhidos para essa representação foram: Baía de 

Guanabara, rio Tietê e Serra do Espinhaço, considerada a cordilheira brasileira. Nessa 

aula, os alunos registraram individualmente o sentimento ao observar cada figura. No 
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processo de exibição das imagens, os alunos apresentaram entusiasmo, inclusive 

identificando algumas obras. 

Contabilizando as duas turmas, foram recolhidos 42 questionários. Ao analisar os 

sentimentos registrados, pude perceber a dificuldade dos jovens em lidar com palavras, 

porém, a critério de análise, iremos nos ater à impressão que os envolvidos tiveram de 

cada imagem apresentada. Para facilitar a leitura dos sentimentos registrados pelos 

alunos, organizamos em gráficos a incidência das palavras de cada imagem 

apresentada, onde palavras aleatórias foram excluídas da análise e palavras 

semelhantes foram agrupadas em uma única categoria, como por exemplo: 

liberdade/livre; felicidade/alegria; ternura/carinho/afeto; luto/morte; 

medo/espanto/pânico/pavor/espanto/susto/assustado; paz/tranquilidade, entre outras.  

A organização em gráficos foi feita apenas para facilitar a leitura, sendo assim, 

optamos por não acrescentar ao corpo do texto pois tornaria essa leitura muito exaustiva, 

visto que teria um acréscimo de 12 gráficos (Apêndice E). Buscamos com essa atividade, 

além de despertar o olhar do aluno para uma experiência estética, diagnosticar a 

capacidade perceptiva dos mesmos sob estímulos externos distintos aos próprios 

sentimentos. 

A primeira imagem exibida foi o quadro “Duas mulheres correndo na praia” de 

Pablo Picasso, pintado em 1922 (Anexo A). O quadro representa a imagem de duas 

mulheres de mãos dadas, com um dos seios à mostra e correndo com um dos braços 

estendidos.  Metade dos alunos fizeram referência à “liberdade”, seguida por “felicidade” 

e “amizade”. Em menor proporção, palavras como “alívio”, “prazer” e “medo” foram 

citadas. Durante a atividade, as manifestações foram em grande parte positivas, apesar 

de alguns posicionamentos conservadores a respeito dos seios expostos, que logo foram 

abafados por manifestações femininas, inclusive, de alunas que estão ou já estiveram em 

processo de amamentação. 

Em seguida, exibimos “O grito” de Edvard Munch (Anexo A), um quadro de 1893, 

muito conhecido do expressionismo alemão. A obra representa uma figura em momento 

de angústia profunda. As palavras mais referenciadas foram “susto”, “medo” e 

“desespero”, seguidas com menor incidência de “surpresa”, “angústia”, “desejo”, “solidão” 

e “tristeza”. Com exceção das palavras “surpresa” e “desejo”, os alunos conseguiram 

captar bem a intenção do autor da obra.  
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A terceira imagem logo causou uma reação positiva nos alunos. A imagem é um 

detalhe do quadro “As três idades” de Gustav Klimt, pintura de 1905 (Anexo A). O detalhe 

escolhido é uma representação feminina jovem com uma criança no colo, ambas com um 

semblante de serenidade. As palavras que apareceram com mais frequência foram 

“amor”, “ternura” e “amor materno” (o termo não foi agrupado com “amor” pela grande 

incidência), seguidas em menor proporção por “cuidado”, “fraternidade”, “felicidade”, 

“apego” e “gratidão”.  

Por conseguinte, foi exibida a obra de Frida Kahlo “Hospital Henry Ford” de 1932 

(Anexo A). A artista faz a pintura após seu último aborto, sendo um quadro com diversas 

referências e significações ao ocorrido, passando muita dor e tristeza. Foi a imagem em 

que os alunos apresentaram maior dificuldade em definir um sentimento, talvez por ser 

uma obra surrealista. A obra causou uma reação de incômodo muito forte aos 

estudantes, sendo que as palavras mais referenciadas foram “dor”, “parto”, “angústia” e 

“sofrimento”, seguidas por “ansiedade”, “doença”, “prisão”, “surpresa”, “aborto”, “morte”, 

“medo” e “afeto”. Pode-se observar  que algumas palavras não representam sentimentos, 

mas foram mantidas pelo grau de significância que possuem. Aqui, com exceção de 

“parto” e “afeto”, todas as palavras remetem a sentimentos negativos de dor e sofrimento. 

Na sequência, foi exibido o quadro “Os retirantes” de Cândido Portinari, de 1944 

(Anexo A) onde o autor busca através da representação de pessoas fisicamente 

debilitadas e de uma paisagem desértica, fazer uma denúncia social. A palavra “tristeza” 

foi citada por mais da metade dos alunos neste caso, seguida por “sofrimento”, “morte”, 

“pobreza”, “angústia”, “medo”, “desespero”, “dor”, “perda” e “desgosto”. Todas as palavras 

citadas remetem a sentimentos ruins, sendo uma obra que causou grande impacto nos 

alunos. 

Para fechar a série dedicada a obras de arte, foi exibido o quadro “Idílio” de 

Tarsila do Amaral, tela de 1929 (Anexo A) cujo aspecto de leveza e cor alivia os 

sentimentos despertados na obra anterior. As palavras mais citadas foram “paz”, “amor” e 

“romance”, seguidas de “paixão”, “felicidade”, “alegria”, “beleza”, “carinho” e “amizade”. 

Apesar de a autora fazer a representação de um local pacato em meio a natureza, foram 

as figuras humanas que despertaram a atenção dos alunos. 

Findada a exibição dos quadros, os alunos foram questionados: “Por que 

conseguimos definir o que sentimos ao observar imagens construídas por pintores, mas 

não temos esse hábito ao observar o mundo que nos cerca?” O debate não se estendeu, 

devido ao pouco tempo disponível, mas alguns alunos citaram o costume e o hábito como 
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barreira para a observação mais atenta dos locais que frequentam, outros já se referiram 

aos quadros, alegando que possuem elementos que permitem um despertar maior da 

sensibilidade. Ao fim do breve debate, prosseguimos com a exibição de outras imagens, 

desta vez  buscando um esquema de “antes e depois” e mesclando obras de arte e 

fotografias. Os alunos só foram informados da ligação entre as imagens após a atividade. 

Os ambientes escolhidos para a abordagem ambiental foram: baía de Guanabara, rio 

Tietê e Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. Esses locais foram escolhidos devido ao 

grau de degradação que atingiram, assim como por existirem obras artísticas que 

representam esses ambientes ainda preservados, como “Baía de Guanabara vista da Ilha 

das Cobras” de Félix-Émile Taunay (1828), “Rio Tietê” de Cândido Portinari (1935) e 

“Serra” de Mário Zavagli (2013/2014).  

No quadro de Taunay, pintado em princípios do século XIX (Anexo B), podemos 

ter uma visão da baía de Guanabara repleta de barcos e com sua margem coberta por 

vegetação. A expectativa ao exibir essa imagem, era a de despertar uma reação positiva 

devido ao ambiente de estética agradável, porém a obra rendeu uma discussão 

inesperada e construtiva. A presença de pessoas com trajes típicos aos de pessoas 

escravizadas  no quadro desviou a atenção de alguns alunos da paisagem e acabou por 

levar a um sentimento negativo por parte da turma. As palavras que apareceram com 

mais frequência foram “tranquilidade” e “escravidão”, seguidas por “felicidade”, 

“harmonia”, “paz”, “esperança”, “liberdade”, “mágoa”, “admiração” e “tristeza”. Assim, 

percebemos que os alunos que enfatizaram os elementos naturais se posicionaram de 

forma positiva com relação à imagem, enquanto que os alunos que se ativeram às figuras 

humanas apresentaram sentimentos negativos com relação à obra. 

Em seguida, contrapondo a imagem da baía de guanabara do século XIX com a 

do século XXI, foi exposta uma fotografia da baía de guanabara poluída5 (Anexo B), com 

sua superfície repleta de peixes mortos, prédios ao fundo e uma pessoa praticando 

“stand up paddle”. As palavras mais citadas foram “poluição” e “tristeza”, seguidas por 

“sofrimento”, “degradação”, “vergonha”, “paz”, “mudança”, “desespero”, “desastre”, 

“indignação” e “desgosto”. A única referência positiva à imagem foi “paz”, fazendo 

referência à figura humana que aparece isolada e flutuando pela baía, desconsiderando o 

aspecto degradante do ambiente.  

                                                           
5 Retirada de http://www.correio24horas.com.br/detalhe/brasil/noticia/olimpiada-de-2016-sera-na-
guanabara-ainda-poluida/?cHash=e494038a1a72cd6f3425737a16c3491e. Acesso em 22/07/2016. 
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No quadro de Portinari, que representa o rio Tietê em meados do século XX 

(Anexo B), os alunos apresentaram muita dificuldade em definir sentimentos. A maior 

parte associou a imagem a sensações negativas, que acabaram por ligar a coloração 

menos translúcida da água à poluição. Muitos também associaram a imagem à enchente, 

realidade presente no município que habitam. A obra retrata o famoso rio de São Paulo 

ainda em processo inicial de ocupação de suas margens, aproximadamente 20 anos 

antes da construção da marginal. As referências ao quadro foram quase todas negativas, 

sendo “enchente” a palavra mais citada, “tristeza” e “destruição” vieram em seguida. Em 

menor proporção vieram “força da natureza”, “lama”, “calamidade”, “pureza”, “perda” e 

“admiração”. A partir das palavras registradas, podemos perceber claramente a 

incidência de referências às enchentes e suas consequências.  

Na fotografia do rio Tietê6 (Anexo B), é possível observar a margem concretada 

circundando uma água estagnada e repleta de lixo. Ao fundo, como inserção do aspecto 

humano de degradação, podemos observar uma via repleta de veículos parados pelo 

trânsito intenso. A palavra mais citada foi “poluição”, seguida de “tristeza”, “descaso”, 

“nojo”, “desgraça”, “sujeira”, “raiva”, “destruição”, “caos”, “indignação”, “podridão”, “lixo”, 

“desgosto”, “arrependimento”, “maltrato”, “inundação”, “medo”, “vergonha” e 

“impaciência”. Todas as palavras são associadas a sentimentos negativos.  

A aquarela de Mário Zavagli (Anexo B) retrata um trecho da Serra do Espinhaço, 

considerada a cordilheira brasileira. A aquarela representa um ambiente ainda 

preservado, com vegetação típica do cerrado. As palavras mais citadas foram “paz”, 

“natureza”, “desmatamento” e “pureza”, seguidas por “felicidade”, “tranquilidade”, 

“liberdade” e “paisagem”. Em menor índice de citações, seguem “beleza”, “amor”, 

“extraordinário”, “alegria”, “vida”, “ambiente” e “floresta”. Alguns alunos não se 

apresentaram muito entusiasmados com a imagem, acreditando ser de um ambiente 

degradado. Desta forma, fica clara a dificuldade dos estudantes em reconhecer a 

importância e a diversidade dos biomas brasileiros, considerando preservados apenas os 

ambientes de mata densa e exuberante. 

A última fotografia7 (Anexo B), embora não seja o espelho exato da obra anterior, 

representa o processo de mineração que ocorre no município de Serra Azul, integrante 

                                                           
6 Retirado de http://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/meioambiente/2013-06-05/pescador-de-lixo-recolhe-

duas-toneladas-de-garrafas-pet-por-mes-do-tiete.html. Acesso em 22/07/2016. 

7 Retirado de http://www.viafanzine.jor.br/site_vf/pag/3/mineracao2.htm. Acesso em 22/07/2016. 
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da Cordilheira do Espinhaço. A imagem impressionou os alunos, chocados com a 

proporção do processo de degradação. As palavras mais citadas foram “desmatamento”, 

“tristeza” e “exploração”, seguidas por “destruição”, “raiva” e “garimpo” e, em seguida, 

“revolta”, “desgosto”, “angústia”, “devastação”, “medo”, “desrespeito” e “obra”. Um aluno 

considerou que não sentia nada, pois só via desmatamento, mais um indicativo da 

dificuldade em definir sentimentos, ainda que de indiferença.  

Com essa atividade, pudemos perceber a dificuldade dos estudantes em exprimir 

seus sentimentos com palavras. Além disso, que os alunos apresentaram maior 

facilidade em analisar as obras de arte que as fotografias, assim como muitas vezes se 

atêm mais a figuras humanas que a paisagens.  

Após a provocação sensível dos alunos, partimos para a próxima etapa de nossa 

metodologia, onde os estudantes foram convidados a levar um novo olhar para a 

realidade, com o exercício de contemplar o ambiente que os cerca. Assim, foram 

orientados a identificar e registrar com fotografias, amostras de conflitos socioambientais 

nos espaços que frequentam ou transitam.  

3.1.2 Fotografias e desenhos: uma produção dos alunos 

Optamos aqui por uma análise individual de cada fotografia e desenho produzidos 

pelos alunos, de forma a identificar os aspectos ocultos dessa produção, além de avaliá-

los quanto à capacidade de associação da realidade à Educação Ambiental Crítica. Faço 

uso da livre interpretação de forma a captar informações relevantes para a construção do 

livro de colorir e para evidenciar as mudanças nos desenhos produzidos após a aplicação 

do produto, momento em que a participação dos alunos é consolidada. Obedecendo a 

proposta do planejamento, analisaremos a fotografia e, em seguida, o desenho 

relacionado. Lembrando que uns alunos optaram por fazer uma transposição da 

fotografia, enquanto outros optaram por uma crítica à situação observada. 
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Na fotografia “Córrego utilizado como depósito direto de esgoto doméstico em 

Queimados” (Fotografia 3.1.1), a aluna optou por registrar um recurso hídrico utilizado 

como depósito direto de esgoto doméstico no município de Queimados. Na imagem, é 

possível observar as construções enfileiradas ao longo do córrego, assim como os canos 

de esgoto doméstico projetados diretamente no arroio. Claramente uma imagem que 

causa incômodo aos sentidos, podendo ser analisada por diferentes aspectos ambientais 

e sociais, visto que a situação foi causada por uma ocupação desordenada, associada 

principalmente à especulação imobiliária e ao processo histórico de ocupação do 

município, assim como à ausência de ações públicas para regularizar o tratamento de 

esgoto. 

No desenho “Rejeitos da desigualdade” (Desenho 3.1.1), a aluna optou por uma 

crítica escolhendo a representação do esgoto de forma irônica e desproporcional para 

exaltar a desigualdade social, assim como o fato dos mais pobres acabarem por sofrer 

mais com a degradação ambiental. Ainda que a crítica não tenha sido direta à situação 

representada na fotografia, a aluna demonstrou ter assimilado os conceitos trabalhados 

em sala, visto que não se ateve a uma solução puramente técnica do problema. No 

desenho, conseguimos identificar aspectos significativos para uma abordagem 

socioambiental, como a presença do dinheiro e do aparelho eletrônico no indivíduo 

responsável pela produção do esgoto, aliado a uma representação do mesmo com um 

Fotografia 3.1.1 - Córrego utilizado como 

depósito direto de esgoto em Queimados. 

Desenho 3.1.1 - Rejeitos da desigualdade. 
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aspecto corpulento. A criança e o cão, expostos à sujeira, são representados magros, 

com costelas aparentes. Dessa forma, a aluna busca uma crítica à questão apresentada, 

enfatizando aspectos sociais e demonstrando que são os mais pobres que acabam por 

sofrer de forma mais direta com as mazelas da degradação ambiental. 

 

Fotografia 3.1.2 - Crianças sobre a ponte. 

Na fotografia “Crianças sobre a ponte” (Fotografia 3.1.2), a aluna optou por 

registrar um momento habitual em um bairro com aspectos rurais no município de 

Queimados. Na imagem, de acordo com a descrição da aluna, observamos um grupo de 

crianças sobre uma ponte, de onde tentam resgatar uma bola caída no “valão”. Apenas 

observando a fotografia não conseguimos identificar grandes problemas ambientais, visto 

que a região ainda possui uma cobertura vegetal extensa comparada a ambientes 

urbanos. Apenas com a descrição mais detalhada da responsável pelo registro, 

percebemos elementos degradantes, como a poluição da água e a violência no local. 

 

Desenho 3.1.2 – Crianças pescando. 
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No desenho “Crianças pescando” (Desenho 3.1.2), a aluna optou por fazer uma 

transposição cuidadosa da fotografia, onde mantém a paisagem original e altera apenas 

as relações humanas e a qualidade do recurso hídrico. As crianças que antes tentavam 

resgatar a bola em um córrego poluído, agora pescam tranquilamente no mesmo local. 

Dessa forma, percebemos que a aluna captou bem a importância das relações humanas 

para o meio ambiente e do meio ambiente para as relações humanas, não fazendo 

distinção entre esses dois aspectos. 

 

Fotografia 3.1.3 – Via pública negligenciada. 

Na fotografia “Via pública negligenciada” (Fotografia 3.1.3), podemos observar 

uma via pública que, segundo a aluna, é utilizada para o despejo irregular de lixo. 

Conseguimos observar uma ação da população local para frear essa atividade, com uma 

mensagem de orientação no poste para que o lixo não seja depositado no local. Ainda 

que não existam resíduos na imagem registrada, existe um indício que foi realizada a 

queima de lixo no local, representando uma prática comum em algumas regiões do 

município onde a coleta não é regular. Também é possível observar que a pavimentação 

e a iluminação no local são deficientes. Assim, a aluna fez a associação entre o problema 

ambiental causado pelo tratamento inadequado dos resíduos, com a poluição do solo e 

do ar, com as questões políticas e sociais que levam a esse comportamento por parte da 

população. 
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Desenho 3.1.3 – Provocação à desigualdade. 

No desenho “Provocação à desigualdade” (Desenho 3.1.3), a aluna optou por 

fazer uma crítica, fazendo uma comparação entre um ambiente com recursos e um 

ambiente sem recursos, utilizando elementos gráficos e incluindo a escrita. A aluna 

comete um erro geográfico ao distinguir Zona Norte e periferias do Rio de Janeiro, 

considerando a Zona Norte como uma região abastada, sem levar em consideração que 

é uma zona periférica. Porém, esse erro pode ser o indicativo de um sentimento que 

define a Baixada Fluminense como um local ainda mais negligenciado nos aspectos 

sociais que a própria região periférica do município do Rio de Janeiro. No desenho, a 

aluna fez um esquema onde simulou “O que você vê”, representando locais 

economicamente mais desenvolvidos e “O que eu vejo”, representando locais 

negligenciados pelo poder público. No primeiro, utiliza elementos que indicam uma 

população com maior poder de compra, como shoppings e restaurantes. Podemos 

perceber também a organização das ruas, indicando um planejamento urbano. Traz 

também elementos que remetem à política, desenhando uma casa que indica ser do 

prefeito local e uma indicando ser do deputado. Nesta última, notamos que a aluna insere 

uma grande portaria que leva até a casa do deputado. A aluna também traz elementos 

que remetem à educação, ao lazer e à saúde, com a representação de uma escola, um 

parque e um hospital particular. Podemos analisar elementos ocultos nesse desenho ao 

pontuar que, ainda que considere essa região um local de melhor qualidade de vida, 

carece de segurança devido à presença da portaria na casa do deputado e do 

enaltecimento ao hospital particular na imagem. Além disso, a única representação 
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humana no desenho está localizada na escola. No segundo, observamos um 

conglomerado de casas onde a aluna insere o desejo da população com a frase “Só 

queremos saneamento básico e uma educação decente!!!”. Logo abaixo, faz uma boa 

relação entre a especulação imobiliária, devastação e construção de moradias em locais 

de risco, representando uma família de desabrigados derrubando árvores para a 

construção de moradias em proximidade a um grande lixão, fazendo referência à questão 

do lixo, registrada na fotografia. O desenho possui a representação de um hospital 

público, que a aluna representa de forma negativa ao desenhar uma longa fila de espera 

para o atendimento. Interessante notar que, ainda que evidencie os aspectos negativos 

do local, a aluna insere elementos humanos diversos nesse desenho, enquanto no 

primeiro as ruas encontram-se vazias. A aluna conseguiu captar bem os aspectos sociais 

relacionados à desigualdade, ainda que tenha abordado pouco os aspectos ambientais 

na região considerada de padrão elevado de qualidade de vida. Também apresentou 

dificuldades em representar um ambiente ideal fora dos padrões preestabelecidos pela 

sociedade atual, visto que nesta representação, pontua e exalta elementos associados ao 

consumo e a privatizações. Acredito que a intenção tenha sido a de fazer uma 

comparação entre diferentes realidades e não de propor um ambiente ideal contrapondo 

com o real. 

             

 
Fotografia 3.1.4 - Pavimentação 

deficiente. 

Desenho 3.1.4 – Urbanização, limpeza 

e conforto. 
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Na foto “Pavimentação deficiente” (Fotografia 3.1.4), a aluna optou por registrar os 

efeitos de uma rua sem pavimentação, com aparente prejuízo ao trânsito de veículos e 

pedestres. Um ambiente que claramente sofreu um desenvolvimento desordenado e com 

baixo investimento público. 

No desenho “Urbanização, limpeza e conforto” (Desenho 3.1.4) a aluna optou por 

uma solução de urbanização que elimina por completo elementos naturais. Faz uma 

referência à questão ambiental, inserindo a representação de lixeiras responsáveis pela 

coleta seletiva, apresentando um conceito ainda conservador de preservação. Não 

podemos desconsiderar que as pessoas que convivem diariamente com um problema do 

tipo, apresentado na fotografia, almejam por soluções rápidas e eficientes, mas soluções 

apenas técnicas e higienistas desconsideram os aspectos sociais peculiares mais 

profundos. Ainda assim, considerando as necessidades locais e a perspectiva de uma 

moradora da rua registrada, a solução é adequada para o bem estar social.  

 

 

A fotografia “Passagem de pedestres com lixo e entulho” (Fotografia 3.1.5) é o 

registro de uma via pública utilizada como depósito de lixo, entulhos e como passagem 

de pedestres. O desenho “Tem uma praça no meu caminho” (Desenho 3.1.5), não ficou 

muito claro, talvez pela dificuldade técnica do aluno, mas é possível identificar a proposta 

de elaboração de uma praça na área em que antes eram depositados os entulhos. O 

aluno propõe que a área registrada na fotografia seja utilizada para atividades que 

promovam a socialização da população local, carente de áreas de lazer. O aluno inseriu 

elementos naturais e pistas de caminhada ligando duas vias urbanas. A proposta 

promove a utilização de uma área ociosa para a ampliação de áreas públicas verdes 

destinadas ao lazer, importantes para reduzir atividades consumistas e individualistas, 

como fazer compras e jogar em aparelhos eletrônicos. 

Fotografia 3.1.5 - Passagem de pedestres 

com lixo e entulho. 

 

Desenho 3.1.5 - Tem uma praça no meu 
caminho. 
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Fotografia 3.1.6 – Rio Abel.  

Na fotografia “Rio Abel” (Fotografia 3.1.6), podemos observar o rio Abel em 

Queimados, com suas margens concretadas e diversas tubulações que despejam esgoto 

não tratado.  

 

Desenho 3.1.6 – Do rio à praça.  

Os alunos optaram por fazer duas representações em um desenho. “Do rio à 

praça” (Desenho 3.1.6), é a representação real do rio seguido do que considerariam a 

solução ideal ao problema observado. Os desenhos possuem excelente qualidade 
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técnica, com ótimas noções de sombra e profundidade. Tanto na fotografia quanto no 

primeiro desenho, observamos a ausência de elementos humanos, mesmo com a 

existência da ciclovia que circunda a margem do rio. No desenho representando o real, o 

aluno acrescenta elementos representativos à poluição, como pneus e lixo. A solução 

apresentada é um tanto controversa, pois se limita a uma solução higienista extrema, 

ainda que promova a necessidade de construção de áreas de socialização para a 

população. Os alunos sugerem que o rio seja coberto com placas de concreto e sirva de 

área para uma praça. Acrescentam lixeiras para coleta seletiva em primeiro plano no 

desenho, representando a preocupação com o meio ambiente através de uma ideologia 

comportamentalista, muito presente ainda na Educação Ambiental abordada nas escolas 

e na mídia. Essa solução proposta apenas mascara o problema real, eliminando por 

completo as causas históricas que levaram a toda a degradação que o rio sofreu. 

Percebemos o quanto ainda é forte no pensamento dos alunos soluções que oferecem 

resultados a curto prazo, atacando o efeito e não a causa. Porém, considerando as 

limitações de um desenho para uma abordagem mais complexa, ponderamos que os 

alunos optaram por apresentar a importância de investir em áreas de lazer e convivência 

na região. 

 

Fotografia 3.1.7 – Tubulação quebrada. 

Na fotografia “Tubulação quebrada” (Fotografia 3.1.7), a aluna registrou próximo à 

sua residência, um cano de esgoto aberto, afirmando que causava mau cheiro e 

favorecia o aparecimento de pragas urbanas. Identificou nessa questão, uma 

representação para os problemas de saneamento que o bairro em que mora enfrenta. 
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Desenho 3.1.7 – Antes e depois do saneamento básico. 

No desenho “Antes e depois do saneamento básico” (Desenho 3.1.7), optou por 

fazer um desenho representando o real e o ideal, utilizando a escrita como recurso 

explicativo e uma máquina de lavar para exemplificar a utilização e eliminação da água 

na residência. No desenho representando o real, indica o problema do esgoto a céu 

aberto, com ratos, baratas e lixo ao redor. No desenho representando o ideal, indica que 

o cano deveria passar por baixo da terra, mas desaguando no mesmo local e sem 

menção ao tratamento de esgoto. Como fator estético interessante no desenho, podemos 

notar alguns pontos representativos, como a presença de nuvens no desenho que 

representa o real, com bastante uso do preto e do marrom, enquanto no desenho que 

representa o ideal a aluna acrescenta flores para representar a questão da alteração do 

odor no local. Mais uma vez nos deparamos com propostas de solução rápidas, atacando 

o problema e não a causa. Isso demonstra quão negligenciadas são essas regiões, visto 

que a solução proposta pela aluna, ainda que insuficiente, é muito simples.  

 

Fotografia 3.1.8 – Terreno baldio utilizado como depósito de lixo. 
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No registro fotográfico “Terreno baldio utilizado como depósito irregular de lixo” 

(Fotografia 3.1.8), observamos um terreno ocioso, que acaba por ser utilizado como 

depósito irregular de lixo. 

 

Desenho 3.1.8 – Quadra de futebol. 

No desenho “Quadra de futebol” (Desenho 3.1.8), as alunas sugerem a 

construção de uma quadra de futebol no local. Indica uma preocupação social com áreas 

de esporte e lazer, muito escassas no município. O desenho também traz elementos 

naturais, com árvores ao redor da quadra. A solução proposta, dentro do contexto local, 

permite maior interação entre os moradores, com atividades ao ar livre, possibilitando um 

afastamento de hábitos consumistas como forma de lazer. 

 

Fotografia 3.1.9 – Rio poluído em Mesquita. 
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A fotografia “Rio poluído em Mesquita” (Fotografia 3.1.9) é o registro de um rio em 

avançado estado de degradação no município de Mesquita, Baixada Fluminense.  

 

Desenho 3.1.9 – Contrastes da poluição. 

No desenho “Contrastes da poluição” (Desenho 3.1.9), o aluno opta por fazer uma 

contraposição entre um trecho do rio degradado, com muros pichados e esgoto a céu 

aberto e um trecho preservado. O aluno demonstra grande habilidade artística, fazendo 

um belo contraste de sombras, assim como um jogo conceitual com o ambiente 

degradado em preto e branco e o ambiente preservado com cores. No ambiente ideal, o 

aluno opta por uma representação onde se destacam uma árvore e a água limpa, não 

indicando fatores sociais ou atacando a causa histórica que levou à degradação. Não 

propõe uma solução direta para a questão observada, mas expressa com sua arte um 

desejo de mudança da estética urbana que lhe é apresentada. 

  

                                                                             Desenho 3.2.1 – Indústria, residência e paisagem. Fotografia 3.2.1 – Depósito irregular de 
lixo em Edson Passos. 
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Na fotografia “Depósito irregular de lixo em Edson Passos” (Fotografia 3.2.1), o 

aluno registrou um terreno subutilizado como depósito de lixo em Edson Passos, bairro 

do município de Mesquita. Como proposta, o aluno faz um contraponto “Indústria, 

residência e paisagem” (Desenho 3.2.1) insinuando uma maior urbanização. No desenho, 

insere elementos naturais preservados e degradados, com a presença de árvores 

íntegras e cortadas. Acrescenta duas referências a fábricas, com chaminés eliminando 

resíduos da produção. Assim, observamos que os alunos buscaram demonstrar as 

contradições de uma proposta desenvolvimentista e urbanística, ainda que não tenham 

abordado diretamente o problema registrado na fotografia. 

 

Fotografia 3.2.2 – Esquina repleta de lixo.  

Na fotografia “Esquina repleta de lixo” (Fotografia 3.2.2), o registro foi feito de uma 

rua em que aparentemente a coleta de lixo é deficiente, onde uma esquina é utilizada 

pelos moradores para esse fim.  

 

Desenho 3.2.2 – Urbanidade e adequação. 
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No desenho “Urbanidade e adequação” (Desenho 3.2.2) a aluna não aborda 

diretamente o problema registrado na fotografia, mas faz uma proposta urbanística com 

ruas mais arborizadas e uma melhoria do aspecto visual dos muros do local. A única 

referência direta que faz na imagem é a de uma igreja, demonstrando a influência da 

religião quando se aborda mudanças positivas. Isso demonstra mais um processo 

alienatório, onde os grupos religiosos são tidos como mais relevantes que investimentos 

em cultura, educação, saúde e lazer e, exclui os que não se adéquam aos princípios 

dogmáticos cristãos, direcionando a proposta de melhoria do ambiente para apenas uma 

parcela da sociedade.  

                   

 

Na fotografia “Entrada de uma comunidade em Queimados” (Fotografia 3.2.3) a 

aluna faz o registro da entrada da comunidade em que vive, onde existe uma escada 

para o acesso às moradias. Na foto podemos observar a existência de esgoto a céu 

aberto, que a aluna informou possuir mau cheiro, atrair pragas urbanas e ser sujeita a 

alagamentos. No desenho “Revitalização e dignidade” (Desenho 3.2.3), a aluna reelabora 

uma escada pavimentada, insere elementos como árvores, lata de lixo e um bueiro, de 

forma a pontuar as necessidades ambientais locais. Ainda que não tenha proposto uma 

reflexão a respeito das causas do problema e o que leva uma população a habitar locais 

de risco ambiental, a escolha do registro fotográfico e a solução proposta manifestam a 

ferida social que a falta de saneamento representa. 

Fotografia 3.2.3 – Entrada de uma 

comunidade em Queimados. 
Desenho 3.2.3 – Revitalização e dignidade. 
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A fotografia “Rio em processo de assoreamento” (Fotografia 3.2.4) é o registro de 

um rio poluído, em processo de assoreamento e com mata ciliar escassa. No desenho 

“Ciclovia ao redor do rio” (Desenho 3.2.4) os alunos sugerem a construção de uma 

ciclovia circundando a margem. Podemos perceber a constante preocupação dos alunos 

com atividade de lazer, mas a solução apontada contraria o que foi debatido em sala, 

onde abordamos inclusive a importância de manter as margens e cursos naturais dos rios 

para evitar enchentes, muito comuns no município de Queimados. Os alunos seguiram 

uma tendência higienista de urbanização, com a intensificação da separação entre ser 

humano e natureza para resolver questões observadas nos locais onde vivem. 

 

Fotografia 3.2.5 – Fragmento de mata em Queimados. 

Fotografia 3.2.4 – Rio em processo 

de assoreamento. 

Desenho 3.2.4 – Ciclovia ao redor do rio. 
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Na fotografia “Fragmento de mata em Queimados” (Fotografia 3.2.5), a aluna 

registra um fragmento de mata já devastada no bairro em que mora.  

 

Desenho 3.2.5 – De mata exuberante a UPA. 

Percebemos pelo desenho “De mata exuberante a UPA” (Desenho 3.2.5), que os 

alunos entendem os ambientes naturais como um fator problemático para o convívio 

humano, pois optam por uma representação do real e do ideal onde uma vasta floresta é 

suprimida para dar lugar a uma unidade de saúde pública.  Nesse posicionamento, fica 

clara a dificuldade que muitos indivíduos possuem em vislumbrar ambientes fora dos 

padrões de progresso preestabelecidos na sociedade. Porém, tendo em vista o descaso 

sofrido pela população do município de Queimados, é compreensível a preocupação 

social em suprir necessidades básicas da população. 

                                               

     Fotografia 3.2.6 – Terreno abandonado.                   Desenho 3.2.6 – Árvores e asfalto. 
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A fotografia “Terreno abandonado” (Fotografia 3.2.6) é o registro de um terreno 

que o aluno descreve como “cheio de mato e lixo”. No desenho “Árvores e asfalto” 

(Desenho 3.2.6) apresenta como solução, o asfaltamento da rua em frente e o plantio de 

árvores. Alega que “a rua asfaltada e o meio ambiente conservado” contribui muito para a 

sociedade e para o meio ambiente. O aluno buscou fazer uma conexão entre os 

interesses da população e a preservação de áreas verdes urbanas, ainda que não tenha 

especificado o que seria um “ambiente conservado”. 

     

Fotografia 3.2.7 – Animais abandonados. 

Na fotografia “Animais abandonados” (Fotografia 3.2.7), a aluna registra cavalos 

vivendo fora das condições ideais de espaço e alimentação. A utilização desses animais 

para transporte de carga ainda é uma prática comum no município de Queimados, onde 

pessoas sem alternativas acabam por promover o serviço de coleta de recicláveis e 

entulhos.  

 

Desenho 3.2.7 – Cavalos no campo. 
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A aluna transpõe a fotografia no desenho “Cavalos no campo” (Desenho 3.2.7) 

sugerindo um local com condições mais propícias para animais do porte e hábitos dos 

equinos. Ainda que a estudante tenha desconsiderado uma abordagem social e histórica, 

visto que Queimados possui uma herança rural e os catadores ainda não possuem 

alternativas acessíveis para transporte, optou por enfatizar a proteção dos animais, pois é 

o aspecto representado na fotografia que mais fere seus sentidos.  

 

Fotografia 3.2.8 – Terreno subutilizado. 

O registro “Terreno subutilizado” (Fotografia 3.2.8) corresponde a uma área 

privada que se encontra ociosa, onde foi colocada uma grade para impedir a entrada de 

pessoas. O volume de lixo no chão do terreno indica que o local é muito pouco visitado.  

 

Desenho 3.2.8 – Escola técnica. 
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A aluna optou por fazer uma transposição da fotografia no desenho “Escola 

técnica” (Desenho 3.2.8), onde critica a subutilização de um espaço, sendo a comunidade 

carente de recursos diversos. A aluna sugere a construção de uma escola técnica, para 

auxiliar na formação profissional dos moradores da região. A aluna insere alguns 

elementos naturais no desenho e faz um jogo com a fotografia original, acrescentando 

grades semelhantes para representar o muro da escola e utilizando a cor original da 

grade na representação do prédio.  

 

Fotografia 3.2.9 – Escombros. 

Na fotografia “Escombros” (Fotografia 3.2.9), observamos uma propriedade 

privada, com uma casa em processo de construção aparentemente abandonada e com 

lixo ao redor. 

 

Desenho 3.2.9 – Moradia e limpeza. 
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Ao contrário do desenho “Escola técnica”, o desenho “Moradia e limpeza” 

(Desenho 3.2.9) não sugere uma apropriação do terreno para o desenvolvimento de uma 

atividade de interesse público, promovendo apenas a finalização da construção e 

melhorando o aspecto visual do local. Adiciona ao desenho uma lixeira, representando a 

preocupação com a limpeza, mas analisando a questão do lixo de forma incipiente frente 

ao conteúdo debatido em sala de aula. 

          

  Fotografia 3.3.1 – Esgoto a céu aberto.           Desenho 3.3.1 – Asfalto, saneamento e iluminação. 

A fotografia “Esgoto a céu aberto” (Fotografia 3.3.1) mostra uma rua não 

pavimentada, com indício de esgoto a céu aberto e sujeita a alagamento. Assim como em 

exemplos anteriores, a solução proposta pelo grupo no desenho “Asfalto, saneamento e 

iluminação” (Desenho 3.3.1) tende a uma urbanização higienista, com o a via asfaltada, 

bueiros, postes de iluminação e casas com acabamento finalizado. Exclui elementos 

naturais e humanos da representação e, ainda que não aborde aspectos mais profundos 

do problema observado, exprime o anseio por um ambiente digno e saudável. O grupo 

ainda faz um contraponto interessante entre a fotografia e o desenho, ao utilizar a sombra 

que o poste projeta no chão para representar um bueiro no desenho. 
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Um grupo específico de alunos foi o único a registrar grandes empreendimentos, 

como uma pedreira (Japeri), um Centro de Tratamento de Resíduos (CTR de Seropédica) 

e a Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Seropédica). Como precisariam escolher 

apenas um registro para elaborar o desenho, escolheram o CTR e cederam a fotografia 

da pedreira a uma aluna que não havia feito um registro. A escolha dos locais por si só já 

demonstra uma boa assimilação do conteúdo trabalhado, pois vai além de uma análise 

superficial da questão ambiental, conseguindo uma percepção mais ampla da questão. 

 

Fotografia 3.3.2 – CTR de Seropédica. 

Na fotografia “CTR de Seropédica” (Fotografia 3.3.2) é possível visualizar o CTR 

ao fundo e uma pequena criação de gado em primeiro plano. Apesar de visualmente não 

causar grande impacto, foi o registro que deixou a aluna mais impressionada, narrando a 

presença de um odor insuportável ao longo do trajeto. Questionou o fato de existirem 

ainda comunidades rurais no local, visto a aparente poluição do ar, do solo e da água no 

local.  

 

Desenho 3.3.2 – Reciclagem e limpeza. 
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Ainda que durante o debate das fotografias tenha sido esclarecido que o CTR não 

havia sido instalado no local sem resistência, devido à presença de um aquífero nas 

proximidades e da existência de produtores rurais na região, os alunos optaram por fazer 

o desenho “Reciclagem e limpeza” (Desenho 3.3.2) com uma abordagem simplista da 

geração de resíduos e da instalação do CTR. O desenho conta com uma cena em que o 

ambiente é representado com aspecto de poluição e uma cena em que podemos 

observar um rio limpo, árvores e, mais uma vez, lixeiras de coleta seletiva. Não abordam 

o consumismo, a escolha do local para o empreendimento ou a problemática do 

direcionamento para empresas privadas da responsabilidade para o tratamento de 

resíduos. Mesmo que tenham permanecido na superfície dessa questão, demonstraram 

grande valorização pelos recursos naturais e preocupação com a população que precisa 

conviver com um ambiente severamente degradado.  

 

 

A “Pedreira de Japeri” (Fotografia 3.3.3) foi última fotografia a ser analisada e é o 

registro da pedreira localizada no município de Japeri. O empreendimento gerou danos 

irreversíveis ao meio ambiente local que já se expandiu para outra cadeia de montanhas 

no município. A aluna opta por fazer o desenho “Ganância e degradação” (Desenho 

3.3.3) em que representa inicialmente um ambiente de aparência montanhosa de aspecto 

preservado e com elementos rurais. Logo abaixo, faz um desenho contrapondo o 

anterior, com crítica às atividades econômicas que desconsideram fatores ambientais e 

sociais. Na crítica, utiliza elementos que remetem a aspectos artificiais e à ganância, com 

árvores dando lugar a cifrões.   

Fotografia 3.3.3 – Pedreira de Japeri. 

 

Desenho 3.3.3 – Ganância e 
degradação. 
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Findada a análise das imagens produzidas pelos alunos e considerando os dados 

anteriores, podemos notar que, apesar dos alunos terem dado maior foco em figuras 

humanas durante a atividade com exibição das obras de arte, pouquíssimos registros 

apresentaram este elemento. De um total de 21 desenhos, apenas seis fizeram 

referência à representação humana e, das seis referências, em três a figura humana é 

utilizada como enfatizadora de aspectos negativos. O pensamento impregnado 

atualmente, em que não existe a possibilidade de convivência harmônica entre ser 

humano e natureza, onde devemos optar entre a preservação e a urbanização ainda é 

muito forte e demonstra a dificuldade em vislumbrar novos modelos de sociedade. Além 

disso, as soluções propostas demonstram que, caso existisse a necessidade de escolha 

por parte desses alunos, escolheriam a urbanização em detrimento da manutenção dos 

aspectos naturais, visto a quantidade de propostas higienistas aos problemas 

observados. Nas fotografias, a criminalidade estava oculta, mas não foram poucos os 

alunos a afirmarem terem feito o registro fotográfico às escondidas, com receio de 

represália por parte do movimento associado ao crime organizado no local. Apesar dos 

relatos, não houve referência direta à questão da violência nas transposições. 

Separamos os temas abordados nas fotografias (Quadro 3.1.) de modo a 

determinar os aspectos locais que mais afetaram a sensibilidade dos alunos. Uma 

fotografia pode fazer referência a mais de um tema, sendo comum a associação, 

principalmente, do lixo com a subutilização de espaços, e da poluição hídrica com 

saneamento deficiente. 

Temas abordados nas fotografias – Quadro 3.1 

Referências nas fotografias 

Lixo 10 

Subutilização de espaços 7 

Poluição hídrica 5 

Saneamento deficiente 5 
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Pavimentação ausente 5 

Exploração de recursos 
naturais 

1 

Fonte: Elaboração própria. 

Os desenhos deveriam representar a capacidade crítica frente aos problemas 

apresentados nas fotografias. Conforme citado anteriormente, houve pouca referência à 

figura humana e a urbanização prevaleceu nas propostas, comparado ao resgate de 

aspectos naturais (Quadro 3.2). Claramente devemos considerar a provável dificuldade 

em analisar profundamente as questões ambientais quando a população carece de 

recursos básicos e se preocupa em preservar a vida em um cenário constante de 

violência.   

Soluções abordadas nos desenhos – Quadro 3.2 

Referências nos desenhos 

Limpeza 10 

Urbanização higienista 8 

Áreas de lazer e convivência 8 

Reciclagem 3 

Crítica social 3 

Oferta de serviços públicos 2 

Fonte: Elaboração própria. 
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Após a análise das produções dos alunos, percebemos que nosso objetivo foi 

parcialmente atingido, visto a quantidade de referências a propostas voltadas para uma 

EA Comportamentalista e para processos de urbanização convencionais. Isso nos levou 

a uma reflexão a respeito das possíveis falhas ao longo do processo. É fato que, devido 

aos percalços anteriormente narrados, o tempo foi curto para gerar uma mudança 

significativa na capacidade crítica dos estudantes. Além disso, a infrequência no terceiro 

turno é alta, o que acabou por ferir a continuidade das atividades para muitos alunos, 

prejudicando a assimilação do conteúdo trabalhado. É possível que atingíssemos uma 

maior qualidade na produção dos desenhos, caso as atividades tivessem ocorrido de 

forma voluntária, com reduzida participação. Porém, como argumenta Morin (2007, p. 

50), “isolar o objeto observado do meio circundante comporá certas vantagens, mas 

também um inconveniente maior: o de fazer abstração daquilo que não está separado da 

realidade”. Dessa forma, considerando que o objetivo era exatamente reconhecer as 

possibilidades e limitações de promover um trabalho com EA-Crítica e artes, dentro da 

realidade da escola pública, continuamos apoiando a proposta de manter uma 

coletividade. 

Além das questões acima assinaladas, é essencial considerar a força dos 

discursos adotados em diversas esferas (inclusive nas escolas) a respeito da questão 

ambiental. Conforme anteriormente citado por Simões (2006), os grupos políticos que 

atuam na cidade de Queimados ficam em grande parte restritos a reivindicações por 

melhorias nas condições de vida dos moradores, possuindo ínfima abordagem em 

mudanças econômicas, políticas e sociais de caráter estrutural. Essa característica 

atravessa as diferentes camadas da população e constrói significados. Brandão (2004) 

afirma que o discurso é capaz de efetivar a materialidade ideológica e que a ideologia 

não explicita as diferenças e contradições sociais, o que faz com que o discurso 

ideológico apresente “lacunas” e “silêncios” que promovem a preservação do sistema. 

Para Brandão (2004), o discurso ainda pode manifestar subjetividades diversas, o que 

acaba por retirar o mesmo do papel de gerador de significações. Freire (1996) destaca 

que uma característica do poder ideológico hegemônico é o direcionamento aos 

dominados da responsabilidade pela situação desvantajosa em que se encontram. Para 

Freire “a ideologia tem que ver diretamente com a ocultação da verdade dos fatos, com o 

uso da linguagem para penumbrar ou opacizar a realidade ao mesmo tempo em que nos 

torna ‘míopes’” (p. 79). O autor adverte para a importância de o educador estar atento 

para a forma como a ideologia dominante imprime uma suposta neutralidade da 

educação. Partir desta proposta reacionária de neutralidade faz com que os alunos sejam 
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orientados para práticas despolitizadas, ignorando que a própria existência não é neutra 

(FREIRE, 1996).  

Chauí (1980), ao fazer uma caracterização de ideologia, segundo os preceitos 

marxistas, afirma que a ideologia é um instrumento de dominação de classes, pois a 

classe dominante faz com que suas ideias sejam as ideias de todos. A ideologia se faz 

necessária para a dominação de classe, pois inverte a realidade e torna imperceptíveis 

as contradições da sociedade. Assim, o discurso ideológico que ainda prevalece em 

diversas camadas da sociedade, é de incompatibilidade entre progresso e preservação, 

onde ser humano e natureza não podem coexistir e, nosso papel se restringe a reciclar, 

economizar água, dentre outras ações individuais. O único modelo de progresso que a 

sociedade assimila, é pautado no desenvolvimentismo, no crescimento econômico e, de 

fato, esse modelo é incompatível com a preservação ambiental e com a justiça social.  
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4 DA CONSTRUÇÃO TEÓRICA E PESQUISA DE CAMPO À CONSTRUÇÃO 

PARTICIPATIVA DE UM PRODUTO EDUCACIONAL 

A arte é o exercício experimental da liberdade. 
Mario Pedrosa (Professor, jornalista e crítico de 
arte) 

4.1 UM PRODUTO EDUCACIONAL COLETIVO E INTERATIVO 

O produto educacional elaborado ao longo deste trabalho constitui um livro de 

colorir, construído de forma coletiva com os alunos ao longo do processo metodológico. É 

uma proposta que, ainda que possua uma abordagem específica a uma região, poderá 

servir de modelo para trabalhos equivalentes em múltiplos contextos. Em diferentes 

realidades socioambientais, poderá ser uma fonte para debates a respeito do conceito de 

progresso, meio ambiente e sociedade.  

A elaboração do livro teve como ponto de partida, as fotografias das questões 

socioambientais observadas pelos estudantes, acompanhadas de uma breve descrição 

das causas e consequências destas questões. Para Rêgo (2006), a fotografia, como 

linguagem, pode carregar particularidades que irão depender do fotógrafo, que 

criativamente escolhe luz, ângulo, foco, enquadramento, enfim, características que 

permitem que seja caracterizada como uma dimensão artística. A autora ressalta que 

apesar de toda técnica envolvida da prática da fotografia digital, a emoção ainda permeia 

o ato do fotógrafo, que se motiva e se sensibiliza por uma dada imagem, “de um aspecto 

do real no seu cotidiano contaminado pelo olhar sensível de sua imaginação” (p. 47). Ao 

fazerem os registros das questões socioambientais, os alunos foram levados a uma 

observação mais cuidadosa de seus ambientes de convívio, exigindo maior sensibilidade 

quanto à escolha do registro e criticidade para identificar e analisar as questões 

socioambientais. 

As fotografias são acompanhadas por desenhos compostos pelos alunos, 

representando críticas ou soluções propostas pelos mesmos, como uma releitura da 

realidade. Para Moreira (1984), o desenho funciona como linguagem, sendo uma 

possibilidade de projeção de ideias e sentimentos. A autora define o ato de desenhar 

como a junção entre pensamento e sentimento. O desenho ainda é capaz de dar 

concretude ao processo criativo do aluno, processo este que, segundo Ostrower (1993) é 

inerente e necessário ao homem, e diretamente ligado à capacidade de compreensão. 

Dessa forma, os alunos, através da sensibilidade e compreensão da realidade 
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observada, fizeram uma releitura das fotografias de forma criativa, imprimindo identidade 

ao nosso produto.  

As fotografias, a análise das imagens, as propostas para as questões 

apresentadas e as transposições das figuras constituíram atividades coletivas, sempre 

considerando os relatos e opiniões dos estudantes ao longo do processo. Por envolver 

fotografia e desenho, o produto é uma possibilidade de alternar registro e produção, 

explorando a possibilidade de exploração e criação de sensibilidades e também a 

produção de imagens-registro (AMORIM; GONÇALVES, 2015). Lembrando que a 

liberdade e criatividade permearam a elaboração dos desenhos, muitos alunos optaram 

por colorir os próprios desenhos. Esse não seria o princípio da proposta, porém 

persistindo na ideia da livre manifestação artística, não apresentamos oposição a esses 

desejos. Assim, para compor o produto, passamos as imagens coloridas por um processo 

de descoloração digital, de modo a compor o livro de colorir, produto final deste trabalho.  

Sob a aspecto da análise feita por Latini et al. (2011) sobre os produtos oriundos 

dos Mestrados Profissionais, podemos considerar que o livro de colorir consegue aliar 

teoria e prática, além de divulgar a pesquisa em suas bases efetivas e participativas. É 

um material com fins paradidáticos e perspectiva interdisciplinar, produzido em parceria 

com os alunos e aplicável a estudantes de diferentes faixas etárias e com realidade 

socioambiental semelhante. Inclusive, na perspectiva dos objetivos deste trabalho, 

deverá ser aplicável a toda comunidade escolar, incluindo gestores e familiares dos 

alunos.  

Como afirma Le Boterf (1999), a pesquisa participante é um processo 

permanente, e a análise crítica da realidade orienta a descoberta de novas necessidades 

e outras dimensões da realidade.  Nosso livro, fruto de uma pesquisa participante, é um 

produto em constante movimento, capaz de fornecer novas propostas de mudanças da 

realidade a partir da visão e criatividade dos grupos subsequentes.    

4.2 O QUE NOVOS ALUNOS NOS DIZEM: A VALIDAÇÃO DE NOSSO PRODUTO 

A escolha por desenvolver um livro de colorir não foi feita de forma inocente, o 

livro objetiva uma perspectiva de confronto, onde imagens familiares podem dar lugar a 

representações criadas sob uma perspectiva ambiental crítica, levantando um 

questionamento a respeito das questões socioambientais associadas a ambientes 

urbanos e à estética que nos é apresentada. 
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Considerando que muitas imagens produzidas pelos alunos apresentaram lacunas 

no que se refere a uma EA-Crítica, e desejando que o produto não fosse um fim em si 

mesmo, apresentamos como proposta a utilização do livro de colorir em sala de aula de 

modo a atingir uma nova construção crítica. Os alunos foram conduzidos a uma 

observação crítica das fotografias, a colorirem os desenhos e, em seguida, a proporem 

eles mesmos suas críticas ou soluções ao problema observado. 

A aplicação do produto constituiu uma atividade lúdica com as novas turmas de 

terceiro ano, do ano letivo de 2017. Considerando a escassez de tempo característica ao 

terceiro turno, distribuímos os 21 pares de fotografias e desenhos aleatoriamente às duas 

novas turmas. Orientamos a observação das fotografias e, em sequência, a atividade de 

colorir os desenhos produzidos pelos companheiros da mesma instituição. Essa atividade 

foi desenvolvida após trabalhar o conteúdo voltado para EA-Crítica. Um encontro foi 

utilizado para a atividade de colorir, enquanto o encontro subsequente foi utilizado para a 

elaboração dos desenhos. 

Devido ao extenso número de alunos, alguns conjuntos de imagens foram 

distribuídos mais de uma vez para diferentes grupos. O grupo que analisou a fotografia 

“Córrego utilizado como depósito direto de esgoto doméstico em Queimados” (Fotografia 

3.1.1) e o desenho “Rejeitos da desigualdade” (Desenho 3.1.1), defendeu a crítica social 

exposta no desenho, mas ao propor a solução através do desenho, exalta a problemática 

do lixo com a representação de lixeiras de coleta seletiva e enfatiza a necessidade de 

bueiros nas ruas. As casas continuam beirando o rio, que permanece com as tubulações 

de esgoto expostas nas margens. O grupo faz a inserção de figuras humanas jogando o 

lixo nas lixeiras e insere duas árvores ao lado das casas. 

A aluna que analisou a fotografia “Crianças sobre a ponte” (Fotografia 3.1.2) e o 

desenho “Crianças pescando” (Desenho 3.1.2), defende a proposta feita pelos colegas e, 

ao fazer a própria representação, opta por manter diversos elementos do desenho 

anterior, como a mata e as crianças pescando no rio. Como diferencial, acrescenta um 

parquinho nas laterais da ponte, crianças soltando pipa e uma grade de proteção ao 

redor da ponte, demonstrando a preocupação com a segurança (Anexo C). 

A fotografia “Via pública negligenciada” (Fotografia 3.1.3) e o desenho 

“Provocação à desigualdade” (Desenho 3.1.3) foram analisados por dois grupos distintos. 

O primeiro grupo defende a crítica feita no desenho e apresentam como proposta, a 

coleta seletiva, a construção de um campinho de futebol e uma praça. Indicam no 

trabalho, que se deve fazer com que as pessoas percebam que o lixo é produzido de 
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acordo com o nível de consumo das casas, mas não indicam como. Inserem como 

elementos humanos, pessoas descartando o lixo, trabalhadores recolhendo o lixo, 

pessoas jogando futebol e uma pessoa sentada na praça, embaixo de árvores, que foram 

as únicas representações de elementos naturais. O segundo grupo propõe como ação 

principal, a construção de uma associação de moradores no local onde a fotografia foi 

registrada. No desenho, ainda representam ao redor da associação, um projeto de ruas 

iluminadas, uma quadra de esportes, casas lado a lado, uma igreja e um depósito de lixo. 

As figuras humanas foram inseridas na quadra e em alguns pontos das calçadas. Houve 

apenas a inserção de uma árvore ao lado da quadra, como indicativo de elemento 

natural. 

O grupo responsável pela análise da fotografia “Pavimentação deficiente” 

(Fotografia 3.1.4) e do desenho “Urbanização, limpeza e conforto” (Desenho 3.1.4) 

manteve estruturalmente a solução proposta no desenho, havendo como único 

diferencial, uma proposta de arborização urbana, com inserção de algumas árvores nas 

calçadas. 

A fotografia “Passagem de pedestres com lixo e entulho” (Fotografia 3.1.5) e o 

desenho “Tem uma praça no meu caminho” (Desenho 3.1.5) foram analisados por dois 

grupos. O primeiro grupo concorda com a proposta da praça feita no desenho, mas 

propõe a construção de um “parque ecológico”, com um lago, uma horta urbana e áreas 

de lazer. O grupo insere como elemento humano no desenho, pessoas transitando pela 

pista do parque. Inseriu em destaque, um conjunto de lixeiras para coleta seletiva. Como 

elementos naturais, além das árvores, insere peixes no lago e pássaros nas árvores, com 

a representação inclusive de um ninho (Anexo C). O segundo grupo apresentou uma 

solução controversa, pois discorda da sugestão do parque já contando com a 

precarização do mesmo, deduzindo que as pessoas não iriam zelar pelo local. Como 

proposta, sugerem a construção de prédios e de uma quadra de futebol. Os elementos 

humanos são representados na quadra e apenas uma árvore é inserida como símbolo de 

um elemento natural. 

O grupo responsável pela análise da fotografia “Rio Abel” (Fotografia 3.1.6) e do 

desenho “Do rio à praça” (Desenho 3.1.6), elogia a área de convivência sugerida no 

desenho, mas discorda da cobertura de concreto sobre o rio. Como sugestão, apresenta 

um desenho fora da realidade da fotografia, com uma margem com árvores e apenas 

uma casa. Apesar do elogio à área de convivência, não insere elementos humanos no 

desenho, onde as lixeiras de coleta seletiva continuam em destaque. 



82 
 

O grupo que analisou a fotografia “Tubulação quebrada” (Fotografia 3.1.7) e o 

desenho “Antes e depois do saneamento básico” (Desenho 3.1.7), considerou uma boa 

solução a representação onde a aluna propõe o conserto do cano quebrado. Como 

proposta, apresenta no desenho uma solução as residências teriam um sistema de 

tratamento de água e reaproveitamento. Desconsiderou os fatores sociais e econômicos 

que envolvem esse tipo de tecnologia. 

Os alunos responsáveis pela análise da fotografia “Terreno baldio utilizado como 

depósito de lixo” (Fotografia 3.1.8) e do desenho “Quadra de futebol” (Desenho 3.1.8), 

consideram boa a sugestão exposta no desenho. Apresentaram como solução, a 

construção de um centro de tratamento de lixo integrado com área de lazer. Essa 

sugestão desconsidera os fatores ligados a um centro de tratamento de resíduos e sua 

incompatibilidade com a permanência de um local para convívio em seus arredores. 

O grupo que analisou a fotografia “Rio poluído em Mesquita” (Fotografia 3.1.9) e o 

desenho “Contrastes da poluição” (Desenho 3.1.9) elogiou a técnica artística utilizada 

pelo aluno no desenho. Apresentam como sugestão no desenho, um rio limpo, as 

margens com mensagens de conscientização, uma lixeira e as pessoas separadas do rio 

por uma cerca. 

Os alunos que analisaram a fotografia “Depósito irregular de lixo em Edson 

Passos” (Fotografia 3.2.1) e o desenho “Indústria, residência e paisagem” (Desenho 

3.2.1), discordaram da solução apresentada no desenho, alegando que na representação 

existe um processo de desmatamento. Comentam que o desmatamento favorece a 

utilização do local para fins ainda mais degradantes, como o depósito irregular de lixo. No 

desenho que produziram, acrescentaram uma via com postes com placas solares, 

montanhas com árvores ao fundo e uma casa em primeiro plano. Não acrescenta 

elementos humanos diretamente ao desenho, mas humaniza a casa ao deixar a janela 

aberta e com um vaso de flores. 

O grupo que analisou a fotografia “Esquina repleta de lixo” (Fotografia 3.2.2) e o 

desenho “Urbanidade e adequação” (Desenho 3.2.2) reconheceu o local registrado e 

imediatamente afirmou que é na entrada de uma comunidade e por isso não existe coleta 

de lixo. A sugestão do grupo consistiu na construção de uma vila olímpica na 

comunidade. No desenho, inserem figuras humanas nas pistas e quadras. Inserem 

também uma praça com árvores na entrada da vila olímpica, representando os elementos 

naturais. 
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A aluna que analisou a fotografia “Entrada de uma comunidade em Queimados” 

(Fotografia 3.2.3) e o desenho “Revitalização e dignidade” (Desenho 3.2.3) alega que 

compreende a necessidade de algumas pessoas construírem em áreas de risco 

ambiental, mas segue afirmando que a responsabilidade de melhoria das condições de 

vida no local é dos moradores. Como sugestão no desenho, representa uma escada 

íntegra, acrescenta bueiros nas ruas, lixeiras e uma árvore ao fundo da imagem. 

Os alunos que analisaram a fotografia “Rio em processo de assoreamento” 

(Fotografia 3.2.4) e o desenho “Ciclovia ao redor do rio” (Desenho 3.2.4), concordaram 

com a utilização da área para usufruto da população, mas na proposta do grupo, a área 

de várzea é mantida, com árvores e iluminação. Acrescentam uma ponte para a 

passagem de pedestres de uma margem à outra e sugerem a instalação de uma 

estrutura que recolha o lixo, para evitar que prossiga pelo leito do rio. Inserem como 

elementos humanos, diversas pessoas caminhando pela margem e uma criança soltando 

pipa. 

Talvez as colocações dos alunos que analisaram a fotografia “Fragmento de mata 

em Queimados” (Fotografia 3.2.5) e o desenho “De mata exuberante a UPA” (Desenho 

3.2.5) tenham sido as mais controversas. Inicialmente alegam que a mata registrada pela 

fotografia pode ser reduto de animais peçonhentos, mosquitos e criminosos. Ao 

estabelecer uma crítica ao desenho, opta não por criticar a troca de uma mata 

exuberante por uma construção, mas faz uma crítica às Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA) do Estado, que afirmam não funcionarem corretamente. Ao fazerem o desenho, 

escolhem uma crítica na forma de charge, mas sem conexão com a fotografia ou o 

desenho da turma anterior. Representam um veículo devorando a Terra, como crítica à 

poluição do ar. 

O grupo responsável pela análise da fotografia “Terreno abandonado” (Fotografia 

3.2.6) e do desenho “Árvores e asfalto” (Desenho 3.2.6), sugere a construção de um 

parque, afirmando que devem existir mais áreas de lazer para a população e que a 

mesma deve colaborar para manter o ambiente limpo. Faz a representação de um jovem 

jogando bola e uma jovem fazendo piquenique no gramado, próximo a uma árvore 

(Anexo C). 

O grupo responsável pela análise da fotografia “Animais abandonados” (Fotografia 

3.2.7) e do desenho “Cavalos no campo” (Desenho 3.2.7) enaltece a importância de 

proteger os direitos dos animais, mas considera que muitos trabalhadores utilizam os 

cavalos como meio de trabalho na região. Assim, sugere a utilização de uma bicicleta 



84 
 

com uma caçamba adaptada como forma de substituir a tração animal pela humana, visto 

que ambientes urbanos não são ideais para a criação de animais de grande porte (Anexo 

C). 

Os alunos que analisaram a fotografia “Terreno subutilizado” (Fotografia 3.2.8) e o 

desenho “Escola técnica” (Desenho 3.2.8) criticaram o descaso do proprietário em 

abandonar o local e o comportamento das pessoas que jogam o lixo através das grades. 

Critica o desenho proposto alegando que a escola técnica não serviria aos interesses de 

toda população, pois, segundo os alunos, a maior parte da escolas técnicas são privadas 

e muitos indivíduos não possuem interesse nesse tipo de formação. Como proposta, 

sugerem a construção de uma loja para descarte de baterias e celulares (Anexo C). 

A fotografia “Escombros” (Fotografia 3.2.9) e o desenho “Moradia e limpeza” 

(Desenho 3.2.9) foram analisados por dois grupos distintos de alunos.  No primeiro grupo, 

as alunas discordaram da solução proposta pelo grupo da turma anterior. Assim, 

sugerem a compra do terreno pela prefeitura para a construção de uma praça para a 

população do bairro. No desenho, as alunas optam por manter a cerca do desenho 

anterior, mas faz a representação de árvores frondosas com frutos, mesas, lixeiras e 

balanços. As figuras humanas estão inseridas nos balanços do parque. O segundo grupo 

também discorda da solução proposta pelo grupo da turma anterior e sugere que o 

espaço seja utilizado para a criação de uma área de lazer e convivência, inserindo uma 

frondosa árvore, alguns coqueiros e duas figuras femininas, uma à sombra da árvore e a 

outra em um balanço preso à própria árvore (Anexo C). 

A análise da fotografia “Esgoto a céu aberto” (Fotografia 3.3.1) e do desenho 

“Asfalto, saneamento e iluminação” (Desenho 3.3.1) foi feita por dois grupos. No primeiro 

grupo, os alunos complementam o desenho da turma anterior, optando por uma 

representação detalhada do que seria, para eles, um ambiente urbano ideal. A via é 

representada asfaltada, com faixas de pedestres, semáforos e rampas de acesso para 

deficientes nas calçadas. Acrescentam pontos de ônibus cobertos, calçadas arborizadas 

e lixeiras de coleta seletiva. Além disso, enfatizam uma quadra de esportes, com um 

parque ao redor e uma extensa área verde. Existem representações humanas nos pontos 

de ônibus e no parque (Anexo C). O segundo grupo opta por manter a estrutura central 

do desenho da turma anterior, mas inserindo elementos naturais como árvores e flores, 

figuras humanas transitando, carros, animais de rua e lixeiras. 

A aluna responsável pela análise da fotografia “CTR de Seropédica” (Fotografia 

3.3.2) e do desenho “Reciclagem e limpeza” (Desenho 3.3.2) fez uma profunda pesquisa 
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a respeito do CTR de Seropédica. Quando entregou o desenho inclusive comentou que 

“quanto mais nos informamos a respeito das questões ambientais, mais aumenta nossa 

revolta”. A aluna critica a escolha do local para o empreendimento, visto que 

anteriormente era um lugar destinado à agricultura familiar. Opta no desenho, por fazer 

uma crítica ao consumismo, com um indivíduo saindo de um shopping carregando 

sacolas, de onde saem resíduos sem interrupção diretamente para um grande lixão, 

repleto de pragas. 

Os alunos que analisaram a fotografia “Pedreira de Japeri” (Fotografia 3.3.3) 

interpretaram o desenho “Ganância e degradação” (Desenho 3.3.3) como uma 

representação do prejuízo causado ao meio ambiente pela constante busca do lucro, com 

a exploração excessiva de recursos naturais para a produção. Os alunos afirmam que os 

danos expostos pela fotografia são irreversíveis e geram diversos problemas, como a 

contaminação do solo e da água, o desmatamento e a poluição sonora causada pelas 

explosões. Fazem um desenho que busca uma crítica, pois alegaram não existir solução 

para o problema registrado e representam uma série de fábricas na base uma pirâmide, 

onde o topo é composto por uma montanha desmatada e com uma indicação no ápice 

apontando “solo infértil”. A pirâmide segue o formato da pedreira registrada na fotografia. 

A maior parte dos alunos foi bastante receptiva com a proposta lúdica e a 

possibilidade de dar prosseguimento a um trabalho construído por iguais. A abordagem 

sobre meio ambiente proporciona aos estudantes uma segurança natural para 

posicionamentos individuais perante a turma. Quando o tema é abordado de forma 

contextualizada à realidade dos envolvidos e fazendo uso de uma produção que partiu do 

mesmo grupo social a que pertencem, os alunos experimentam ainda, a 

representatividade, o empoderamento intelectual no ambiente escolar, visto que a 

atividade foge às avaliações normalmente compiladas de livros didáticos ou elaboradas 

pelos professores.  

Ainda que as propostas higienistas tenham prevalecido, foi notável o aumento da 

inserção das figuras humanas frente aos desenhos que compõem o livro. No total foram 

25 desenhos recolhidos, dos quais 17 fizeram referência à figura humana, dentre as 

quais apenas uma foi abordada com aspecto negativo. Acreditamos que esse tenha sido 

o maior diferencial após a aplicação do produto, pois demonstra uma reflexão sobre o 

ambiente de forma integrada à sociedade, com uma perspectiva positiva e harmônica de 

coexistência.  
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4.3 ALGUMAS INFERÊNCIAS 

Lidar com as mudanças que refletem os aspectos da violência que o local da 

pesquisa vem sofrendo foi nosso maior desafio, pois afetaram o tempo disponível para os 

encontros, a frequência, a concentração e as prioridades dos envolvidos. Ainda assim, as 

atividades levaram os alunos a uma reflexão pautada na observação e análise da 

realidade a partir de uma proposta crítica e sensível. Os debates suscitados em sala de 

aula foram muito produtivos e as fotografias forneceram informações importantes, tanto 

da realidade local quanto da capacidade analítica dos alunos para identificar conflitos 

socioambientais. 

Acreditamos que o fato de não termos incluído a problematização artística (com a 

exibição das obras e fotografias) nas aulas do ano de 2017, tenha afetado a possibilidade 

de um melhor resultado referente à capacidade criativa e à leitura crítica das imagens 

durante a aplicação do produto. Ainda assim, o livro de colorir em si foi capaz de 

despertar nos alunos uma reflexão a respeito do ambiente em que vivem, bem como dos 

anseios de mudança (e o caminho traçado para tal) de jovens que compartilham com eles 

dos mesmos problemas socioambientais.  

Em vista da dificuldade dos estudantes em vislumbrar um modelo de sociedade 

onde prevaleça o equilíbrio entre natureza e ser humano, consideramos essencial o 

estímulo à criatividade, de modo a expandir as mentes engessadas pelo poder 

ideológico. Assim, “é preciso lembrar o homem de seu poder criativo, inventor de si, para 

que se veja menos como um a mais do que como único. Ir na contramão do ideal 

econômico que infertiliza a mente humana e suas criações” (AMORIM; CASTANHO, 

2008, p. 5). Sob essa perspectiva, devemos refletir sobre as responsabilidades de uma 

educação que se propõe crítica em encorajar a capacidade criativa, para que os 

indivíduos possam conjecturar uma sociedade radicalmente diferente, liberta da lógica do 

mercado e pautada no respeito a todas as formas de vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que você acha que é um artista? Um imbecil 
que, se é pintor, só tem olhos? 
Pelo contrário, ele é também um ser político, 
constantemente atento aos dilacerantes, 
ardentes ou doces acontecimentos do mundo. 
Não, a pintura não é feita para decorar 
apartamentos. É um instrumento de guerra 
ofensiva e defensiva contra o inimigo. Pablo 
Picasso (Artista espanhol) 

Avaliando as atividades e as produções observadas e analisadas ao longo deste 

trabalho, consideramos que levar os alunos a uma observação crítica de seu ambiente 

sob uma perspectiva social e histórica, promove um aprendizado com potencial de 

transformação, deslocando conteúdos que normalmente são abordados de forma 

generalista e descontextualizada, para a realidade dos educandos. Sabemos que a 

educação escolar por si só é insuficiente para que possamos atingir mudanças radicais 

efetivas nos parâmetros das discussões levantadas ao longo deste trabalho, assim como 

é evidente que os educadores não possuem a autoridade de transformar a realidade do 

país, porém podem demonstrar que essa transformação é possível (FREIRE, 1996). 

Contudo, tendo em vista a força da manipulação ideológica pela mídia, produtora de 

subjetividades que promovem a manutenção do sistema hegemônico, deixamos 

esclarecido aqui que não é uma tarefa fácil desconstruir conceitos que constituem a base 

da sociedade atual. Ainda assim, evidenciar as contradições da nossa sociedade e sua 

influência nas relações com o meio, ao menos orienta o olhar do indivíduo para perceber 

as tentativas de encobrir as reais causas da desigualdade e da degradação ambiental, 

bem como as relações entre elas. 

Vale ressaltar que as atividades realizadas com os estudantes, geraram debates 

que demonstraram a visão dos alunos sobre o ambiente em que vivem e explanaram 

diferentes opiniões, fortalecendo as relações éticas e a alteridade, com uma dialogicidade 

verdadeira, onde os sujeitos respeitam, aprendem e crescem com a diferença (FREIRE, 

1996). As atividades com artes demonstraram competência em prover a união entre os 

alunos, com o compartilhamento de materiais, orientação técnica pelos indivíduos com 

maior habilidade artística e opiniões acerca dos desenhos construídos. Além disso, os 

estudantes foram muito receptivos com a possibilidade de um método de avaliação 

diferenciado, onde se tornaram sujeitos ativos na busca por propor uma solução pautada 

no conteúdo trabalhado em sala de aula, fazendo uso de uma atividade lúdica e 

contrariando a lógica avaliativa puramente teórica, normalmente adotada nas instituições 

de ensino. 
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 Os desenhos que deram origem ao produto educacional deste trabalho atuaram 

como instrumentos ricos de análise da capacidade de assimilação do conteúdo, da 

imaginação dos alunos quanto à questão ambiental e das necessidades e anseios da 

população local quanto às questões estruturais urbanas. Atingimos uma produção 

diversificada, porém tivemos uma grande incidência de propostas voltadas para a 

urbanização, com aspectos naturais e humanos muitas vezes ausentes. Assim, 

consideramos que frente ao descaso socioambiental histórico de toda uma região, os 

desejos e necessidades de um ambiente digno, se sobrepõem à preocupação com a 

natureza. Isso expõe ainda, a dificuldade dos estudantes em vislumbrar uma estética 

urbana diferente da estética hegemônica.  

Existe em nossa sociedade uma disputa estética, onde estéticas se antagonizam 

e tentam influenciar a sociedade, porém a estética preeminente tem sua base amparada 

no consumismo e, através de símbolos, imagens e discursos, fortalecem uma relação 

com o ambiente alienada, onde o artificialismo prevalece e a natureza acaba por se 

tornar mais um desejo de aquisição para o lazer e artifício para uma fuga da rotina. 

Dessa forma, essa estética reforça a separação entre o ser humano e o ambiente e 

afasta a possibilidade de uma religação com o meio, fundamental para a superação dos 

problemas socioambientais. Aqui, evidenciamos a importância de uma experiência 

estética fora dos parâmetros mercadológicos, onde os indivíduos cultivem uma 

esperança que permita a fundação de novos valores e que determine novas escolhas, 

pautadas no respeito a todas as formas de vida. 

Ainda que os desenhos produzidos pelas turmas do ano de 2016 tenham 

apresentado lacunas no que se refere a uma EA-Crítica, proporcionaram um material de 

grande valor para análise das turmas em que o produto foi aplicado. O incentivo a uma 

análise crítica dos desenhos pelos alunos do ano de 2017 possibilitou que os mesmos 

identificassem pontos de discordância entre os desenhos e o conteúdo abordado em sala 

de aula, permitindo uma produção artística repleta de significados, ainda que também 

insuficiente sob a perspectiva de uma EA-Crítica.  

Podemos concluir que a abordagem de aspectos socioambientais locais para uma 

construção crítica, fazendo uso da arte para sensibilizar e promover uma nova forma de 

expressão, assim como a participação ativa dos estudantes ao longo do processo 

educativo proporcionaram um aprendizado crítico, em que os alunos passaram a 

enxergar o ambiente em que vivem de forma contextualizada com os aspectos históricos 

e sociais. O produto, criação quase integral de estudantes da rede estadual, não somente 

permitiu uma leitura crítica da realidade, como também gerou um novo olhar à prática 
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educativa, pois os alunos assumiram postura ativa e passaram por um processo de 

empoderamento da construção do conhecimento.  

Consideramos que os maiores desafios para atingir de forma plena os objetivos 

traçados por uma proposta educativa pautada na EA-Crítica, sejam as limitações 

institucionais, a baixa integração entre as disciplinas e, principalmente, lutar contra um 

processo massivo de doutrinação que busca encobrir o entendimento da natureza 

holística das relações ambientais e reforça a dissociação entre natureza e sociedade. 

Lutar contra o modo como se constroem falsas necessidades, buscando a libertação dos 

conceitos construídos pelo mercado é dura, visto que somos bombardeados com 

imagens e julgamentos voltados para este fim desde a mais tenra idade, antes mesmo do 

primeiro contato com escola. Talvez a luta contra o processo alienatório seja desigual, 

mas devemos traçar um objetivo (ainda que distante) e considerar uma vitória, cada 

conquista travada em sua busca. 
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APÊNDICE A - Breve roteiro/diário das atividades teóricas trabalhadas em sala. 

 

As atividades foram iniciadas com o tema “meio ambiente” e sua abordagem pela mídia. Ao 

questionar sobre o que os alunos achavam do meio ambiente de Queimados, todos os alunos que 

se manifestaram, o fizeram com comentários negativos, do tipo “é horrível” “não é um rio, é um 

valão” “cheio de lixo”. Após essa breve discussão, outro questionamento foi levantado: Vocês 

acreditam que tenha sido sempre assim? Imaginam como era Queimados há 100 anos, por 

exemplo? “Silêncio” 

Um texto de apoio sobre uma breve história da relação entre ser humano e natureza, inclusive 

fazendo referência ao município de Queimados, foi distribuído para os alunos e discutido em aula 

posterior. Com o debate, os alunos puderam perceber como a relação histórica da sociedade se 

confunde com as transformações no meio ambiente. Passaram a enxergar o lugar onde vivem 

como um ambiente que foi sendo transformado por processos econômicos e sociais que o país 

atravessou, assim como as diferentes características do progresso que se dá em locais periféricos.  

Os encontros seguintes abordaram os sistemas ecológicos e contaram com um material de apoio 

sobre cadeia alimentar, fluxo de energia e ciclos biogeoquímicos. Os temas, pertencentes ao 

currículo do terceiro ano, possibilitam uma enfoque que ressalta a conectividade dos 

ecossistemas, ligados através de energia e nutrientes, assim como a ausência de fronteiras 

quando o assunto é poluição. Os debates em sala buscaram evidenciar a importância do 

conhecimento científico para uma melhor compreensão e julgamento da relação entre ser 

humano e natureza, assim como as relações complexas entre os organismos, possibilitando uma 

compreensão do ritmo da natureza, seus limites e fragilidades. 

Entremeado com a abordagem ecológica propriamente dita, trabalhamos com as questões 

ambientais urbanas e suas particularidades. Durante o debate sobre questões locais ao município 

de Queimados (inclusive sobre o processo de especulação imobiliária) uma aluna levantou o 

assunto sobre a transferência da fábrica da empresa Piraquê de Madureira para Queimados, 

devido a problemas que a empresa enfrentou com os moradores do local da instalação anterior. A 

aluna questionou o porquê de uma fábrica sair de um local devido a prejuízos à população, mas 

ter autorização para se estabelecer em outro. Assim, conseguimos abordar assuntos como 

especulação imobiliária, leis ambientais e empregos sendo utilizados como “moeda de troca”. 

Analisamos reportagens correspondentes a conflitos socioambientais, evidenciando a relação 

entre a incidência desses conflitos e a desigualdade.  

Utilizando imagens referentes ao filme “História das coisas” e fazendo uma conexão constante 

com os temas já trabalhados em sala, evidenciamos o funcionamento do sistema de produção, da 

exploração dos recursos naturais ao descarte e problematizando as relações humanas ao longo do 

processo. Utilizando como base o texto “Império de consumo” de Eduardo Galeano, demos início 

a um debate sobre a sociedade de mercado e a necessidade de valorização das questões 

inseparáveis da felicidade humana, bem como a importância de conviver e apreciar a natureza 

menos modificada pelo homem. O contato com a natureza proporciona uma reeducação do olhar 

para que busquemos construir uma sociedade com ambientes menos modificados pelo homem. 

Essa reeducação pode atuar para reduzir hábitos que alimentam a máquina de consumo, que 
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precisa devastar para funcionar. Foi proposto um debate sobre como pode se dar essa atuação e, 

ao fim dessa atividade demos início às etapas práticas para a construção do livro. 

A história da relação entre ser humano e natureza 

Nos primórdios da humanidade, na pré-história, as relações entre homem e natureza eram 

baseadas no princípio de que eram um todo, onde não se observavam relações de domínio ou 

posse da natureza pelo homem. Com o passar do tempo, o ser humano passou a dominar técnicas 

que possibilitaram a transformação da natureza para suprir necessidades, como a fabricação de 

utensílios para a caça, pesca, coleta e fabricação de novos utensílios. O surgimento dessas 

técnicas já demonstrava certa independência da natureza, no entanto, foi somente com o 

desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais que o homem conseguiu diminuir 

sua dependência em relação à natureza, fixando moradia e abandonando a vida nômade.  

Na Idade Média (séc. V-XV), com o fortalecimento e união entre a religião (determinam regras 

que devem ser cumpridas - dogmas) e Estado (controla as relações entre os seres humanos), a 

relação ser humano/natureza sofre uma mudança intensa, pois a humanidade privilegiada por 

suas habilidades e origem divina passa a exercer sobre a natureza um domínio oficializado pela 

igreja e por “Deus”. 

A partir do Renascimento (séc. XVI) e com a expansão de ideias antropocêntricas8 e racionais, o 

ser humano passa a explorar e se apropriar da natureza, não mais como direito divino, mas 

utilizando a racionalidade. Nesse período, a revolução científico - cultural transformou a natureza 

em objeto de conhecimento, de uso do ser humano para o desenvolvimento de suas atividades. 

Não podemos negar que a revolução científica possibilitou grandes avanços científicos e trouxe 

benefícios à humanidade. Contudo, é necessário reconhecer também as consequências negativas 

que afetaram e afetam todos nós, como o distanciamento e objetificação da natureza, que levam 

à interferência nociva ao ambiente. 

Durante a Revolução Industrial (séc. XVIII) a produção em larga escala passou a ganhar força, 

diminuindo drasticamente o modo de produção agrícola e manual. Pela primeira vez na história, 

com auxílio da ação humana, máquinas a vapor passaram a gerar produtos. O crescimento trazido 

pelas máquinas fez surgir um novo conceito de progresso, na qual a aceleração é valorizada, bem 

como a capacidade humana de se sobrepor aos ambientes naturais. Podemos encontrar neste 

momento as raízes do consumismo. 

Assim, os seres humanos intensificam uma relação cada vez mais exploratória da natureza, como 

meio para a obtenção do lucro, transpassando séculos em um voraz uso dos recursos naturais9. 

Os recursos naturais foram dando sinais de que não eram tão inesgotáveis como se imaginava e a 

reação ocorreu apenas em meados do séc. XX com os movimentos ambientalistas que tentavam 

despertar a valorização da natureza e sua importância para a sobrevivência e bem-estar da 

humanidade. 

                                                           
a O antropocentrismo sugere que o homem deve ser o centro das ações, da expressão cultural, histórica e 
filosófica. 
b Os recursos naturais são definidos como tudo aquilo que é necessário ao homem e que se encontra na 
natureza, eles são classificados em renováveis e não renováveis. 

a 

b 
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Claramente as relações até aqui assinaladas correspondem a uma história basicamente europeia. 

No Brasil e outros países colonizados a devastação do meio ambiente possui características um 

pouco diferentes, mas a relação base de nossa cultura com a natureza tem suas origens na 

Europa. 

- Brasil  

A princípio, formação do Brasil Colonial (1500 – 1537), foi sustentada pela exploração predatória 

do pau-brasil. Nesse período, muitas espécies foram levadas do território nacional (aves, plantas, 

etc.) e muitas outras espécies introduzidas aqui. Em 1537 teve início o povoamento na colônia 

com o intuito de defender o território e com isso o plantio de cana de açúcar no litoral se 

expandiu.  

A colonização de exploração que aqui se implantou, a forma predatória como a sociedade da 

época se relacionava com o ambiente e os recursos naturais, as relações sociais entre 

portugueses, índios e negros escravizados, a relação agroexportadora com o mercado 

internacional (o pacto colonial com Portugal, até 1808, proibia produtos manufaturados), a 

cultura e as instituições que daí resultaram, marcam até hoje a vida brasileira.  Todo esse 

processo resulta em uma sociedade de alta desigualdade social, econômica e política, submetida 

a um padrão de acesso e uso dos recursos naturais concentrador, excludente e predatório. 

O conhecimento dos ciclos econômicos no Brasil - pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, algodão, café, 

borracha etc. - permite uma melhor compreensão do Brasil como país cuja economia foi e 

continua estreitamente amarrada à exploração de curto prazo de recursos naturais (florestas e 

produtos florestais extrativos, animais selvagens, terras agrícolas e pecuárias, depósitos minerais, 

rios etc.). 

A economia e a sociedade brasileiras continuam a ser extremamente dependentes dos recursos 

naturais. Nosso futuro depende desses recursos, dos valores que lhes emprestamos e dos usos 

que lhes damos. Não temos ética do lucro, nem ética da produtividade, nem ética do trabalho; 

não somos criadores de tecnologia de ponta, nem de processos produtivos; não temos capital 

para viver de rendas; a nossa modernidade industrial e pós-industrial é tão impressionante 

quanto é frágil. Grandes setores da nossa população e da nossa economia continuam a depender 

do uso extensivo e raramente prudente de recursos naturais: novas terras agrícolas e pecuárias, 

novos empreendimentos de mineração, novos produtos extrativos, novas usinas hidrelétricas. O 

mercado mundial está pagando cada vez menos por esses recursos naturais. 

- Rio de Janeiro 

No século XVI, o Rio de Janeiro servia de porto para escoar açúcar e a partir do séc. XVIII passou a 

escoar também o ouro extraído em Minas Gerais. No séc. XIX a corte portuguesa se mudou para o 

RJ, que se tornou o polo político – econômico do Brasil. Em 1861 (séc. XIX), D. Pedro II criou um 

programa de recuperação da vegetação, onde hoje é o Parque Nacional do Rio de Janeiro 

(Floresta da Tijuca) com o objetivo de solucionar o problema de abastecimento de água, pois o RJ 

já enfrentava problemas devido à extensiva devastação de sua vegetação para uso de madeira, o 

plantio de café e cana de açúcar. Apenas seis escravos foram responsáveis pelo plantio de 

100.000 árvores nativas em 13 anos. 
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A cidade havia crescido bastante, no final do século XIX, contava com 800.000 habitantes e os 

problemas sanitários, de emprego, habitacionais e as constantes epidemias de varíola, 

tuberculose e febre amarela castigavam a então capital do Brasil. Em 1903, Francisco Pereira 

passos tornou-se prefeito da cidade. Durante sua administração foram criadas avenidas e parques 

e também um novo porto, casas sem condições adequadas de higiene foram demolidas levando a 

população pobre a viver nos subúrbios. Assim, acentuou-se ainda mais o esgotamento de grande 

parte dos mananciais que abasteciam a cidade. Esse cenário potencializa as doenças epidêmicas e 

a expansão de moradias em áreas de risco ambiental. 

- Queimados 

Ao longo da história, as terras de Queimados (antigo distrito de Nova Iguaçu) serviram ao cultivo 

de gêneros como a cana-de-açúcar, mandioca e à criação de gado, com o intuito de abastecer a 

colônia, pois com a transferência da corte portuguesa em 1808, a população do Rio de Janeiro 

(capital do império) aumentou. Os rios que cortam a Baixada Fluminense e deságuam na Baía de 

Guanabara serviam de meio para o escoamento dessa produção, além da abertura gradual de 

estradas para esse fim. No final do século XVII, a Baixada era considerada um terreno de 

localização estratégica para o trajeto do ouro vindo de Minas Gerais. Assim, os rios e estradas 

passaram a transportar o ouro vindo da serra até o porto da nova capital (Rio de Janeiro). 

O uso desregrado do solo por sucessivos cultivos (cana, mandioca e, brevemente, o café), assim 

como características naturais do próprio terreno (extensas planícies alagadiças – brejos), fizeram 

com que a região experimentasse uma situação de abandono, já na segunda metade do século 

XIX. As planícies alagadiças se tornariam um foco de doenças como cólera e malária. 

Com a expansão da economia cafeeira, em meados do século XVIII, foi construída a Estrada de 

Ferro D. Pedro II, trazendo mais prosperidade ä região. O projeto inicial desta ferrovia previa a 

extensão dos trilhos até a Freguesia de Nossa Senhora de Belém e Menino Deus, atual Jacutinga, 

que chegou a construir um prédio para sediar a estação. Porém, milhares de operários chineses, 

construtores da estrada, foram vitimados tanto pela Malária quanto pela epidemia de cólera, que 

arrasou toda a Colônia, em 1855. Como a morte dos Chineses iria retardar o assentamento dos 

trilhos, rapidamente foi construída a Estação de Queimados. Segundo a história, a origem do 

nome do Município deve-se a este acontecimento, uma vez que os Chineses tinham por costume 

queimar os seus mortos. Este costume criou entre os populares, que tinham que passar pelo local 

onde os Chineses haviam sido queimados, a seguinte forma de indicar o caminho: “vou pela 

estrada dos queimados”, o que acabou por nomear a localidade. 

Com a chegada da Estrada de Ferro D. Pedro II (Central do Brasil) em 1858, a situação de 

abandono das terras piorou, pois a população acabou por se concentrar às margens da ferrovia. 

Paralelo a essas transformações, foi introduzido o cultivo de laranjas na região, pois se trata de 

uma frutífera que exige pouca fertilidade do solo. As laranjas eram exportadas para vários países 

do mundo, situação que perdurou até meados do século XX. A II Guerra Mundial prejudicou o 

transporte internacional, causando um acúmulo das frutas, pois o mercado interno não absorvia a 

produção. 

http://www.infoescola.com/doencas/febre-amarela/
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Em 1951 a rodovia Presidente Dutra chegava à região e em 1979 o Parque Industrial seria 

instalado às suas margens. Queimados já deixara de ser uma área rural. Apenas em 1990 

Queimados teria sua emancipação de Nova Iguaçu, devido a reivindicações populares. 

Referências utilizadas para compor o texto: 

A questão ambiental na educação básica/organizadores: Alexandre M. do Bomfim, Margarete A. V. M. 

Trindade, Flora G. de O. da Silva, Thiago da S. Oliveira. – Rio de Janeiro: Publit, 2015. 

http://memoriaqueimados.blogspot.com.br/search/label/Breve%20Hist%C3%B3rico 

Estrutura dos ecossistemas 

As condições ambientais são muito importantes na distribuição dos seres vivos. Nos locais onde 

tais condições são mais favoráveis, a diversidade de formas vivas é maior, ocorrendo o contrário 

quando as condições não são favoráveis.  

 

Os ecossistemas apresentam os componentes abióticos, que podem ser físicos (temperatura, luz, 

umidade...), químicos (nutrientes) ou geológicos (solo), e os componentes bióticos, que são os 

seres vivos. Por sua vez, os seres vivos são inicialmente divididos em autótrofos (sintetizam seu 

próprio alimento) e heterótrofos (dependem direta ou indiretamente da matéria sintetizada 

pelos autótrofos). Os limites de um ecossistema nem sempre são fáceis de estabelecer. A biosfera 

toda pode ser considerada como um grande ecossistema.  

Em qualquer ecossistema, os organismos neles presentes estão constantemente interagindo 

entre si e com os fatores abióticos, dando origem a uma imensa rede de relações. Cada organismo 

tem seu lugar (hábitat) e a sua função (nicho ecológico) nessa rede de relações. 

A sequência de organismos, em que um serve de alimento para o outro, é chamada cadeia 

alimentar. Em todas as cadeias alimentares, a energia vai diminuindo à medida que passa pelos 

consumidores, pois uma parte dela é utilizada para a realização dos processos vitais do organismo 

e outra é liberada na forma de calor, restando apenas uma parcela menor de energia disponível 

para o nível seguinte. Por causa da redução da energia disponível em cada nível trófico, quanto 
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mais curta for a cadeia, maior será a quantidade de energia disponível para os níveis tróficos mais 

elevados.  

Por exemplo: uma plantação de arroz cobrindo uma área de 40 Km² é suficiente para alimentar 24 

pessoas durante um ano. Se essa mesma área fosse usada para a criação de gado, a carne 

produzida seria suficiente para alimentar apenas uma pessoa durante um ano. 

 

Em um ecossistema, entretanto, as relações alimentares entre os organismos que o compõem 

não são tão simples. Existem várias cadeias alimentares que se interligam, formando uma 

complexa rede de transferência de matéria e energia, que chamamos de teia alimentar.  

 

Apesar de não serem comumente representados em uma cadeia ou teia alimentar, os 

decompositores estão presentes nesses processos de forma implícita. Os decompositores 

(bactérias e fungos) ocupam o último nível de transferência de energia entre organismos de um 

ecossistema e nutrem-se de elementos mortos, remineralizando tanto produtores quanto 

consumidores. 

Os ciclos biogeoquímicos 

Os seres vivos mantêm constante troca de matéria com o ambiente. Os elementos químicos são 

retirados do ambiente, utilizados pelos organismos e novamente devolvidos ao ambiente. Esses 

processos constituem os ciclos biogeoquímicos. 
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* Ciclo da água: a pequena, embora importantíssima, quantidade de vapor d’água encontrada 

na atmosfera tem origem da evaporação da água líquida (salgada ou doce) e da transpiração de 

plantas e animais. Aos dois processos dá-se o nome de evapotranspiração. 

 

A evapotranspiração depende de uma série de fatores, que são os mesmos responsáveis pelo 

clima de uma região qualquer: temperatura, pressão, umidade e ventilação, dentre outros.  

A água presente sob forma líquida na superfície da Terra sofre evaporação e passa para a 

atmosfera. Com o resfriamento nas camadas mais altas da atmosfera, os vapores de água 

condensam-se, formam nuvens e depois voltam aos continentes e mares sob a forma de chuva, 

neve ou granizo. Nos continentes, parte dessa água vai para rios e lagos, parte penetra através 

das camadas permeáveis do solo e se acumula em reservatórios subterrâneos. Os seres vivos 

absorvem ou ingerem água, pois ela é fundamental para sua sobrevivência. 

 

* Ciclo do carbono: O ciclo do carbono inicia-se com a fixação desse elemento pelos seres 

autótrofos, principalmente por meio da fotossíntese. Nesse processo, o carbono das moléculas de 

gás carbônico (CO₂) do meio é usado para a síntese de moléculas orgânicas que ficam disponíveis 
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para os produtores e, através da cadeia alimentar, para os consumidores e decompositores. O 

CO₂ retorna para o meio ambiente pelos diferentes processos de degradação da matéria orgânica 

e pela queima de combustíveis fósseis, representados pelo carvão mineral e derivados do 

petróleo, como gasolina e óleo diesel. 

 

* Ciclo do oxigênio: O átomo de oxigênio não participa apenas da composição da água (H₂O) e 

do gás carbônico (CO₂), mas também de numerosos compostos orgânicos e inorgânicos. Na 

atmosfera e hidrosfera é também encontrado sob a forma de substância pura (O₂), um gás 

liberado pelos organismos fotossintetizantes e sendo utilizado para a respiração de plantas, 

animais e outros organismos aeróbios. Desse processo resulta a produção de gás carbônico. A 

manutenção das taxas de oxigênio e de gás carbônico no ambiente depende desses dois 

processos (fotossíntese e respiração). O oxigênio também pode participar da formação do ozônio 

(O₃), importante filtro para a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. 

 

* Ciclo do nitrogênio: Apesar do nitrogênio (N₂) ser um gás abundante na atmosfera, não é 

utilizado de forma direta pela maior parte dos seres vivos. O aproveitamento do nitrogênio 

depende de sua fixação, que pode ser feita por radiação ou por biofixação, sendo este último 

processo o mais importante.  
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A biofixação é realizada principalmente por algumas bactérias e cianobactérias, que podem viver 

livres no solo ou associadas a raízes de plantas, formando as bacteriorrizas. Esses organismos 

transformam o nitrogênio atmosférico em íons amônio. 

Quando produzidos pelas bacteriorrizas, são transferidos diretamente às plantas. Os íons amônio 

produzidos pelos biofixadores de vida livre são transformados em íons nitrito (NO₂⁻) e depois em 

íons nitrato (NO₃⁻), pela ação das bactérias nitrificantes. Tanto os íons amônio quanto os íons 

nitrato podem ser absorvidos diretamente pelas plantas, e o nitrogênio neles contido é utilizado 

na síntese de aminoácidos e nucleotídeos10. . Os animais obtêm o nitrogênio de que necessitam 

por meio da alimentação. 

O nitrogênio retorna ao ambiente pela excreção e pelo processo de decomposição. As excretas 

nitrogenadas ureia e ácido úrico são transformadas em amônia por bactérias e fungos 

decompositores. Esses organismos também degradam as substâncias nitrogenadas contidas nos 

corpos dos organismos mortos, transformando-as em amônia e outros compostos. A amônia 

prossegue no ciclo sendo transformada em nitrito e nitrato pelas bactérias nitrificantes. O 

nitrogênio retorna ao ambiente pela ação de bactérias desnitrificantes que convertem o nitrato a 

nitrito e depois em nitrogênio molecular (N₂). 

 

 

Referências utilizadas para compor o material: 

A economia da natureza (5° Ed.). Robert E. Ricklefs. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

Biologia das populações (V. 3). José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho. São Paulo: Moderna, 

2010. 

                                                           
c Aminoácidos são as unidades que formam as proteínas e nucleotídeos formam os ácidos nucleicos (DNA e 
RNA). 

c 
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O IMPÉRIO DO CONSUMO 

Eduardo Galeano 

Dize-me quanto consomes e te direi quanto vales. Qualquer um entende, em qualquer lugar, as 

mensagens que a televisão transmite. No último quarto de século, os gastos em propaganda 

dobraram no mundo todo. Graças a isso, as crianças pobres bebem cada vez mais Coca-Cola e 

cada vez menos leite e o tempo de lazer vai se tornando tempo de consumo obrigatório. Tempo 

livre, tempo prisioneiro: as casas muito pobres não têm cama, mas têm televisão, e a televisão 

está com a palavra. Os buracos no peito são preenchidos enchendo-os de coisas, ou sonhando 

com fazer isso.  

Tudo muda no ritmo acelerado da moda, colocada à serviço da necessidade de vender. As coisas 

envelhecem num piscar de olhos, para serem substituídas por outras coisas de vida breve.  Os 

donos do mundo usam o mundo como se fosse descartável. Mas, para qual outro mundo vamos 

nos mudar? Não existe natureza capaz de alimentar um Shopping Center do tamanho do planeta. 

Texto adaptado de http://www.cartamaior.com.br/?/Blog/Blog-do-Emir/Eduardo-Galeano-e-o-imperio-do-
consumo/2/24179 

 

Slides exibidos ao longo das atividades: 
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APÊNDICE B – Primeiro questionário 

 

PROJETO COLORINDO REALIDADES 

 

Nome:_____________________________________________________Turma:_______ 

 

 

Normalmente, o que costuma fazer para se divertir ou descansar? 

_______________________________________________________________________ 

Você gosta de ir a lugares em que predominam aspectos naturais, com pouca 

interferência humana (praias, matas e cachoeiras, por exemplo)? 

(   )Sim          (   )Não 

Com que frequência, aproximadamente, você visita esses lugares? 

_______________________________________________________________________ 

Quando está nesses locais, possui o hábito de observar aspectos naturais do ambiente 

com admiração (como nascer e pôr do sol, uma árvore bonita, um pássaro)? 

(   )Sim          (   )Não 

E no local em que vive e trabalha, possui esse hábito? 

(   )Sim          (   )Não 

Você gosta de manifestações artísticas (desenhos, pinturas, esculturas)? 

(   )Sim          (   )Não          (   )Não possuo contato 

Em quais lugares você normalmente entre em contato com arte? 

(   )Internet        (   )Televisão        (   )Rua        (   )Museus        (   )Outros___________ 

Você possui alguma habilidade artística? 

(   )Sim          (   )Não 

Se sim, qual? 

_______________________________________________________________________ 

Você possui celular com câmera e internet? 

(   )Sim          (   )Não 

Quanto tempo, aproximadamente, você fica no celular por dia? 

_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Segundo questionário 

 

Observe cada imagem e escreva o nome pelo qual conhece cada uma delas. 
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APÊNDICE D – Terceiro questionário 

A arte de sentir 

 

1_____________________________________________________________________ 

 

2_____________________________________________________________________ 

 

3_____________________________________________________________________ 

 

4_____________________________________________________________________ 

 

5_____________________________________________________________________ 

 

6_____________________________________________________________________ 

 

7_____________________________________________________________________ 

 

8_____________________________________________________________________ 

 

9_____________________________________________________________________ 

 

10_____________________________________________________________________ 

 

11_____________________________________________________________________ 

 

12_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Gráficos referentes ao terceiro questionário, representando a 

incidência das palavras associadas a cada imagem exibida. 
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ANEXO A – Obras de artistas distintos, apresentadas aos alunos de modo a 

registrar suas percepções. 

 

Duas mulheres correndo na praia – Pablo Picasso (1922) 

 

   

              O grito – Edvard Munch (1893) 

 

 

Detalhe do quadro As três idades – 

Gustav Klimt (1905) 
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Hospital Henry Ford – Frida Kahlo (1932) 

 

Os retirantes – Cândido Portinari (1944) 

 

Idílio – Tarsila do Amaral (1929) 
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ANEXO B – Imagens apresentadas aos alunos, representando um esquema de 
“antes e depois”. 

 

 

Baía de Guanabara vista da Ilha das Cobras – Félix-Émile Taunay (1828) 

 

Baía de Guanabara - 2016 

 

Rio Tietê – Cândido Portinari (1935) 
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Rio Tietê - 2013 

 

Serra - Mário Zavagli (2013/2014) 

 

Mineração em Serra Azul - 2012 
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ANEXO C – Algumas imagens demonstrando o processo de aplicação do produto. 
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