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RESUMO 

 

Promover a sensibilização e a construção da consciência ambiental nas aulas de 
História foi a finalidade deste estudo, procurando aprofundar o conhecimento do que 
já existe nas relações entre História, Paisagem, Pintura de Paisagem e Meio 
Ambiente. Aproximou os conhecimentos da história ambiental [defendidos por 
Worster] ao saber histórico escolar, com a intenção de propiciar oportunidades de 
aprendizagem para um estudo inserido no cotidiano da vida litorânea. Essa 
aproximação se deu por meio de obras artísticas do ponto de vista histórico, social, 
cultural e ambiental. Procurou verificar o entendimento sobre meio ambiente por 
parte dos alunos do 1º ano do ensino médio, com idades entre 14 e 15 anos, de uma 
escola pública estadual da cidade de Bertioga-SP. Passando por um processo de 
intervenção nas aulas de História, onde o pesquisador é também o professor e 
norteado pelos princípios da arte/educação propostos por Ana Mae Barbosa, foram 
utilizadas algumas reproduções de pinturas do artista Benedito Calixto. O que 
interessou das suas obras foi as temáticas ligadas à pintura de paisagens (natural e 
marinhas), em especial as criações do começo do século XX. Depois da 
intervenção, ajustada aos ensinamentos da pesquisa-ação explicitados por Thiollent, 
os alunos se dedicaram ao desenvolvimento de suas habilidades artísticas ao 
criarem formas poéticas visuais, a partir de fotografias, para, então, revelar de forma 
artística as interações do homem com seu meio. Umas serviram como denúncia dos 
processos de degradação ambiental e diminuição da qualidade de vida, outras como 
formas de valorizar as belezas naturais que ainda estão conservadas. Com isso, 
verificou-se, através de questionários, que surgiram novas compreensões do que se 
entendia por meio ambiente. Para a análise das investigações, de ordem qualitativa, 
utilizou-se o método de Bardin, que, ao classificar categorias utilizando unidades de 
registro, permitiu uma interpretação mais segura e facilitou as decisões durante a 
intervenção. Desse modo, foi possível constatar que as experiências de 
arte/educação desenvolvidas com os alunos possibilitaram o enriquecimento das 
aulas de História e ofereceram condições que auxiliaram a construção da 
consciência ambiental dos educandos envolvidos. 
 
 
Palavras-Chave: Aula de História – Ensino Médio – Arte/Educação – História 

Ambiental – Consciência Ambiental 
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ABSTRACT 

 

Promoting the sensitization and the construction of the environmental consciousness 
in the History classes was the goal of this study; it was trying to go deeper into the 
knowledge that already exists in the relations among History, Landscape, Landscape 
Painting and Environment. This paper approached the knowledge about 
environmental history [defended by Worster] to the historical scholar knowledge, with 
the intention of propitiating learning opportunities for a study inserted in the everyday 
coastal life. This approximation was done through artistic works from the historical, 
social, cultural and environmental point of view. It tried to verify the understanding 
about the environment coming from the students of the first year in high-school, with 
ages between 14 to 15 years old in the city of Bertioga-SP. Passing by a process of 
intervention in the History classes, where the researcher was also the teacher who is 
guided by the principles of the art / education proposed by Ana Mae Barbosa, some 
reproductions of paintings from the artist Benedito Calixto were used. What 
interested in Benedito Calixto‟s works was the thematic linked to the paintings of 
landscapes (natural and marine), in special the creations of the beginning of the 
twentieth century. After the intervention adjusted to the teaching of research-action 
expressed by Thiollent, the students dedicated themselves to the development of 
their artistic skills when they created visual poetic forms, based on photographs, for, 
this way, show in an artistic way the interaction between the man ant the 
environment. Some of these photographs served as a disclosure to the process of 
environmental degradation and the decrease in quality of life, other photographs 
were used as a way to value the natural beauty that are still preserved. With this, it 
was verified through questionnaires that appeared new comprehension in what was 
understood about the environment. For the analysis of the investigation in a 
qualitative order, the method Bardin was used, that, when classified categories using 
unities of register, it permitted a safer interpretation and made it easier the decisions 
during the intervention. This way, it was possible to find out that the experiences of 
art / education developed with the students made it possible the enrichment of the 
history classes and offered conditions that helped the construction of the 
environmental consciousness of the students involved.  
 
 
Key-words:  History class – High School – Art / Education – Environmental History -   
Environmental Consciousness  
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1.  APRESENTAÇÃO 

 

 

Da mesma forma como o conhecimento da História permite entender melhor 

como estão estruturadas as sociedades contemporâneas, assim também, conhecer 

o caminho percorrido por mim contribuiu para esclarecer as motivações que me 

levaram a realizar a presente pesquisa. 

 

Nasci no interior do Estado de São Paulo, em uma cidade de pequeno porte. 

Minha infância marcada pelas mais variadas experiências com a natureza. 

Entretanto, somente mais tarde, ao atingir certa maturidade, tomei consciência de 

como essas experiências foram enriquecedoras na maneira de encarar a realidade. 

 

Ao constatar, por exemplo, a existência de pessoas que desconhecem a 

configuração física das árvores que produzem os frutos que consomem, é algo que 

pode ser definido como indiferente. Todavia, seria possível deduzir que esse 

desconhecimento é resultado da dinâmica da sociedade industrial e mecanizada a 

qual estamos subjugados; o ritmo acelerado do crescimento dos grandes centros 

urbanos determina o afastamento do homem em relação ao mundo natural. 

 

 Não se trata de uma manifestação pessoal e reacionária de caráter 

naturalista, mas um alerta quanto à própria existência futura do homem. Na verdade, 

se não existe o conhecimento da natureza, dificilmente existirá o respeito e, sem ele, 

a destruição a que assistimos poderá atingir um nível irreversível. 

 

Além dessa tomada de consciência, foi possível perceber que os contos dos 

familiares mais experientes, que ouvi quando criança, serviram de grande estímulo 

para a imaginação, alimentando a fantasia. Para citar um, a lenda da “cobra 

enfeitiçada” que, durante a noite, em movimentos leves, entrava pela janela do 

quarto e aproveitava o sono inocente da jovem mãe que dormia ao lado de seu 

bebê. Juntando-se a eles na mesma cama, a cobra buscava servir-se do leite de sua 

mama. Cuidadosa com o risco do despertar repentino do recém-nascido, o que 

também acordaria a mãe, colocava a ponta de sua cauda na boca do bebê. Já 
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alimentada, a cobra saía do quarto e voltava para seu esconderijo, retornando na 

noite seguinte e repetindo o feito. 

 

Por sorte e surpresa, esse conto pode ser conferido na forma fílmica, pois foi 

resgatado e transformado em cena de cinema, no filme Tapete Vermelho. Lançado 

em 2006, dirigido por Luiz Alberto Pereira, contou com Matheus Nachtergaele no 

elenco. 

 

O reconhecimento científico do estimável saber produzido pelas experiências 

cotidianas dos recursos da natureza vem ocorrendo de maneira bem variada e 

bastante interessante. A investigação na Medicina, por exemplo, ao pesquisar as 

potencialidades preventivas e/ou curativas de ervas e raízes utilizadas 

costumeiramente em certas comunidades; na Geografia, as terminologias são, 

muitas vezes, apropriações originárias da observação e uso popular, termos que 

designam formas de solo e associações vegetais; ainda na área das Humanidades, 

a Antropologia e a História das mentalidades principalmente, se debruçam sobre os 

contos lendários, descortinando seu papel no imaginário social, um universo 

simbólico que envolve e enche a vida de magia.  

 

Durante o curso de graduação iniciado em 2001, licenciatura plena em 

História pela Unesp (Universidade Estadual Paulista), campus de Assis-SP, e ao 

longo de um processo de amadurecimento intelectual, foi possível perceber de forma 

mais complexa o lugar dessas experiências com a natureza, vistas agora sob à luz 

das teorias científicas, tanto da História quanto da Antropologia. 

 

No ano de 2005, já formado, fui viver na cidade de Jaraguá do Sul (SC), onde 

exerci o cargo de professor efetivo da disciplina História (ensinos fundamental e 

médio), da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina.  

 

Uma experiência muito rica e inesquecível, quando, com o intuito de 

completar a carga horária, passei a me dedicar a duas escolas estaduais, dois 

universos completamente diferentes. Uma delas, localizada no centro da cidade e 

considerada como escola modelo em nível estadual, bem equipada e frequentada 

por alunos de famílias de boas condições financeiras. Já a outra escola, distante do 
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centro, na verdade, no meio da estrada a caminho de uma cidade vizinha, no alto de 

um morro, uma escolinha de prédio modesto, oferecendo apenas o ensino 

fundamental, funcionava com apenas quatro salas de aula. Fundada por um padre 

no século XIX para atender os filhos dos colonos que viviam no campo, 

principalmente do cultivo de arroz, tornou-se um local de reencontros, na medida em 

que a grande maioria dos pais dos alunos foram, no passado, colegas de turma. 

 

Os contrastes entre as duas escolas eram de uma riqueza impressionante. Na 

escola do centro, atendia os jovens alunos e, convivendo com eles, era fácil 

observar que já estavam imersos na agitada realidade contemporânea, ou seja, a 

realidade das horas passadas frente a um computador ou televisor, longos e 

constantes passeios de automóvel e pouco contato com a natureza. Já os filhos de 

colonos, da escolinha do alto do morro, possuíam outras relações com o mundo, 

pois ainda conservavam muito dos costumes e das tradições dos pioneiros alemães; 

vivendo no campo, imersos nas atividades agropecuárias, construíram uma relação 

com o mundo natural diferente daqueles que moravam na cidade.  

 

No convívio diário e intenso, essas relações se transpareciam cada vez mais; 

das mais doces quando no trato de plantas e animais, até as mais conflituosas, 

quando esses jovens, prestes a concluir a oitava série, e não havendo outra saída 

para continuar os estudos na pequena escola, teriam que recorrer às cidades 

vizinhas. Para alguns deles, isso parecia algo animador, pois passariam a ter acesso 

a outros círculos de convivência social e uma oportunidade de conquistar uma 

profissão diferente da de seus pais. Porém, para muitos, a ideia de abandonar não 

só o campo, mas a família e a uma maneira especial de viver, causava medo e 

angústia. Estava em jogo, também, o sentimento de pertencimento e, com ele, toda 

a trama de como o homem do campo via o homem da cidade e, vice-versa. 

 

Interessado em continuar meus estudos em nível formal, ingressei no curso 

de especialização lato sensu: Espaço, Sociedade e Meio Ambiente, oferecido pela 

FACINTER (Faculdade Internacional de Curitiba) no polo localizado na cidade de 

Joinville-SC. 

 



 

 

17 

17 

Ao me encontrar como pesquisador, consegui ajustar-me com mais 

propriedade à área de interesse daquele momento, voltada às questões ambientais, 

aos enigmas que envolviam as percepções e representações da natureza e o 

turismo sustentável. Terminei, então, por escrever a monografia com essa ênfase. 

 

Já no ano de 2006, decidi viver na cidade de Bertioga, litoral norte do Estado 

de São Paulo, assumindo o cargo de professor efetivo da disciplina História (ensinos 

fundamental e médio) da Secretaria de Educação desse mesmo Estado. 

 

 Inquieto com os problemas ambientais da cidade, em contraste com sua 

beleza natural, assim como com a frágil consciência ecológica de meus alunos, 

comecei a refletir sobre as possibilidades de reinventar minha prática pedagógica 

em favor de uma atitude ambientalmente responsável na aula de História. Percebi, 

então, que deveria reinventá-la de uma maneira mais completa, fundamentada e 

enriquecedora, quando decidi por um caminho interdisciplinar. Para isso, no ano de 

2008 ingressei no programa de pós-graduação da UPM (Universidade Presbiteriana 

Mackenzie), no curso de mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, onde 

tive a oportunidade de ampliar meu repertório intelectual, aprofundar meus 

conhecimentos e concretizar a realização da presente pesquisa. 
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2.  INTRODUÇÃO 

 

 

Partindo do pressuposto de que o objeto de pesquisa emerge envolvido em 

uma dimensão político-existencial, adianta-se logo que, aqui, ele se manifesta em 

consonância com a responsabilidade socioambiental. 

 

A esse respeito, leia-se em Pádua: 

 
 

Assim, toda pesquisa tem uma intencionalidade, que é a de elaborar 
conhecimentos que possibilitem compreender e transformar a 
realidade; como atividade, está inserida em determinado contexto 
histórico-sociológico, estando, portanto, ligada a todo um conjunto de 
valores, ideologia, concepções de homem e de mundo que 
constituem este contexto e que fazem parte também daquele que 
exerce esta atividade, ou seja, o pesquisador (PÁDUA, 1997, p.30). 

 
 
É bastante divulgado que a preservação ambiental é um fator relevante para a 

manutenção da vida no planeta. Isso porque as consequências da poluição e do 

desmatamento estão provocando desequilíbrios ecológicos que se estendem da 

extinção de espécies vegetais e animais até as alterações climáticas. Por 

conseguinte, nos dias atuais, mais do que nunca, se faz necessário o compromisso 

dos professores com a sociedade e, sobretudo, em relação ao mundo natural. A 

consciência de salvar o planeta está crescendo, mas ainda é muito tímida. 

 

É preciso, portanto, que o educador se proponha a se dedicar ao desafio da 

sensibilização para construir a consciência ambiental de seus educandos. Que ele 

explore ao máximo seu poder de inventividade, lançando uma proposta educacional 

alternativa na qual leve em consideração as dificuldades inerentes ao processo de 

educar. 

 

Em outros termos, é preciso que as mudanças ocupem o terreno da 

subjetividade, entendida como o conjunto dos processos do desenvolvimento 

humano; processos onde se prioriza o autoconhecimento e que esse se desenvolva 

a partir da reflexão e do resgate da ética, enfrentando o problema não simplesmente 

como se fosse uma forma instituída por verdades externas, distantes ou obrigatórias. 
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Se considerarmos que a construção do conhecimento tem relação direta com 

as formas de constituição da subjetividade, e que, por sua vez, a subjetividade de 

cada sujeito é resultado da qualidade dos processos interativos, com oportunidades 

oferecidas pelo contexto social, e do significado atribuído a eles, devemos, então, 

procurar compreender os conceitos ou as ideias explicitadas por um sujeito, 

entendendo a subjetividade como: 

 
 

(...) um complexo e plurideterminado sistema, afetado pelo próprio 
curso da sociedade e das pessoas que a constituem dentro do 
contínuo movimento das complexas redes de relações que 
caracterizam o desenvolvimento social. Esta visão da subjetividade 
está apoiada com particular força no sentido subjetivo, que 
representa a forma essencial dos processos de subjetivação. O 
sentido exprime as diferentes formas da realidade em complexas 
unidades simbólico-emocionais, nas quais a história do sujeito e dos 
contextos sociais produtores de sentido é um momento essencial de 
sua constituição, o que separa esta categoria de toda forma de 
apreensão racional de uma realidade externa (REY, 2003).  

 
 
A mudança na subjetividade, no que tange à consciência ambiental, passa a 

encarar a realidade de forma crítica, para que cada sujeito, na sua ação individual e 

coletiva, possa desenvolver atitudes que contribuam para a melhoria da qualidade 

de vida da comunidade, reafirmando a máxima já conhecida: “pensar globalmente e 

agir localmente”.  

 

A evidente degradação ambiental e as várias formas de poluição resultam na 

diminuição da qualidade de vida. Por essas razões, devemos considerar que toda 

ação pertinente à educação ambiental deve ser encarada como um projeto 

pedagógico que preze a sensibilização dos envolvidos, que transcenda a 

preocupação naturalista, no sentido de também proteger o ser humano. 

 

Aliás, uma educação ambiental crítica e transformadora que vá ao encontro 

do que Mendes já afirmava: 

 

 

Os líderes educacionais precisam compreender que toda ação eficaz 
– sobretudo no mundo de hoje – é, antes de tudo, a ação que muda 
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a consciência – a própria e a dos outros. Eles precisam mover-se 
dentro da sociedade e fazer com que os outros se movam, com uma 
larga consciência de suas significações, de seus impedimentos e 
sobretudo de suas possibilidades. Educação é um projeto 
simultaneamente político e filosófico, cuja compreensão não cabe 
exclusivamente no âmbito da racionalidade científica. (...) Assim 
sendo, a normatividade básica da educação não é haurida na ciência 
empírica nem, a fortiori, na técnica. Ela provém de um saber mais 
radical: saber dos valores que em última análise, estruturam o ser e 
a cultura do homem na sociedade. Um projeto de educação funde os 
interesses do indivíduo e da sociedade em processo de tensão que, 
permanentemente, encaminha a oposição entre uma e outra, a 
solução de compromisso e, mesmo de integração – ou de ruptura 

(MENDES, 1983, p.60). 

 
 
Uma das propostas dessa pesquisa foi estreitar a relação entre o universo 

acadêmico e a prática docente no ensino médio. Sua intenção foi verificar, em um 

primeiro momento, qual a compreensão que alunos de uma sala de 1º ano do ensino 

médio de uma escola pública possuíam sobre meio ambiente - passando, 

posteriormente, por um processo de intervenção nas aulas de História, onde o 

pesquisador é também o professor - e, norteado pelos princípios da arte/educação, 

utilizou algumas reproduções de pinturas do artista Benedito Calixto (1853-1927)1.  

 

O que nos interessava da obra do artista Benedito Calixto foram as temáticas 

ligadas à pintura de paisagens (natural e marinhas), em especial, as criações do 

começo do século XX. Naquela ocasião, registrou, à sua maneira, trechos do litoral 

paulista e da Baixada Santista, ou seja, lugares que os alunos conhecem, que fazem 

parte de seu cotidiano, servindo como ponto de partida para discutir a relação do 

homem com o mundo natural e as transformações sociais e ambientais vistas com 

um olhar histórico, em destaque à história ambiental.  

 

Para finalizar, os alunos se dedicaram ao desenvolvimento de suas 

habilidades artísticas ao criarem formas poéticas visuais, a partir de fotografias, 

imbuídos de todo o conhecimento adquirido após a intervenção, para, então, revelar 

de forma artística as interações do homem e seu meio. Método esse que pode servir 

como denúncia aos processos de degradação ambiental e diminuição da qualidade 

de vida ou como forma de valorizar as belezas naturais que ainda estão 

                                                 
1
 Benedito Calixto nasceu em Itanhaém (SP). Era pintor, desenhista, professor e historiador. 
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conservadas, tendo o cuidado de percorrer o caminho do local a ser fotografado, 

com o desafio ético de não impactar negativamente. 

 

Dessa maneira, verificou-se que entre os envolvidos, surgiram novas 

compreensões do que se entende por meio ambiente. Com efeito, a proposta dessa 

estratégia visava construir a consciência ambiental, servindo-se da arte/educação 

como guia mestra do conhecimento elaborado de forma colaborativa. Sua 

abordagem qualitativa, fundamentada na pesquisa-ação será tratada posteriormente 

de forma detalhada. 

 

Tal processo de conduzir essa atividade teve a intenção de permitir aos 

envolvidos uma experiência capaz de nutrir a imaginação e seu senso crítico. Isso 

porque aproximou os educandos do próprio processo de investigação, pesquisa e 

produção do conhecimento histórico, na medida em que reconheciam nessas 

pinturas uma valiosa fonte histórica, que fornecia pistas das ações humanas, 

testemunha materializada das mais ricas construções do imaginário. Dificilmente 

isso poderia ser alcançado pelas fontes tradicionais escritas. Além do mais, exercita 

o entendimento a respeito das criações artísticas. 

 

Para isso, é necessário apropriar-se das proposições que sustentam a 

construção do conhecimento em educação ambiental, que, desde a Conferência de 

Estocolmo (ONU, 1972), é reconhecida como uma área crítica, capaz de promover 

transformações positivas nos modos de compreensão e de relação do sujeito com o 

seu entorno. Construção essa que deve estar fundamentada na efetivação de 

importantes ações em que o desenvolvimento da educação ambiental possa 

identificar com clareza as concepções sobre questões socioambientais e orientar 

para a alteração da subjetividade dos envolvidos, ao exercitar sua capacidade de 

reflexão crítica relacionada com a percepção da realidade. 

 

Deve-se reforçar a ideia de que o papel do educador não pode limitar-se a 

oferecer os conteúdos ligados às mais diversas áreas do conhecimento; é preciso 

propiciar condições para o desenvolvimento do indivíduo em relação às 

competências e habilidades, tentando estabelecer a reformulação de sua 

subjetividade de modo positivo no contexto de sua vida cotidiana. 
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 A intenção da possibilidade do uso dessas imagens está ligada à 

preocupação em criar oportunidades para que os alunos possam desenvolver várias 

habilidades, como um exercício que permita ressignificar suas experiências vividas 

no contexto onde se localiza a escola, como lemos nas Orientações curriculares: 

 
 

(...)Dentre essas competências, podem-se enumerar, segundo as 
DCNEM: a autonomia intelectual e o pensamento crítico; a 
capacidade de aprender e continuar aprendendo, de saber se 
adequar de forma consciente às novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento, de constituir significados sobre a realidade social e 
política, de compreender o processo de transformação da sociedade 
e da cultura; o domínio dos princípios e dos fundamentos científico-
tecnológicos para a produção de bens, serviços e conhecimentos. O 
trabalho com a disciplina História estará atento ao desenvolvimento 
dessas competências mais gerais e, ao mesmo tempo, à busca das 
competências que são específicas do conhecimento histórico. Cabe 
ao professor priorizar e selecionar as competências que são mais 
adequadas ao desenvolvimento de acordo com os contextos 
específicos da escola e dos alunos (BRASIL, 2006, p.68). 

 
 
Para isso, é necessário uma prática de ensino-aprendizagem capaz de 

desenvolver os instrumentos cognitivos que auxiliem a transformação do momento 

vivido, partindo do pressuposto de que a reprodução de obras de arte, considerada 

aqui como um documento, uma fonte histórica, contribui para enriquecer o estudo de 

elementos que valorizam o processo de pesquisa, quando também pode provocar 

nos alunos a curiosidade e despertar o interesse por saber que uma imagem pode 

ser apreciada, lida, interpretada e contextualizada historicamente. Trata-se, pois, de 

uma metodologia que implica o desenvolvimento das habilidades de ver, julgar, 

estabelecer relações entre o contexto histórico em que foram criadas e o momento 

vivido pelos alunos na atualidade. 

 

Atuando como facilitador, o professor pode oferecer a seus alunos situações 

que proporcionem condições favoráveis ao exercício da reflexão sobre a relação 

estabelecida entre aquilo que é diretamente vivido, percebido e enfrentado na 

dimensão do cotidiano, e as raras ou superficiais informações obtidas pelas mais 

diversas fontes como a família, os amigos ou os meios de comunicação a respeito 

das questões ambientais relativas à necessidade de preservação do meio ambiente 
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natural e urbano, a atenção aos cuidados por uma vida saudável e pelo respeito ao 

próximo. 

 

Recorrendo às palavras do professor pesquisador Genebaldo Freire Dias: 

 
 

Isto necessita atividades de sala de aula e atividades de campo, com 
ações orientadas em projetos e em processos de participação que 
levem à autoconfiança, a atitudes positivas e ao comprometimento 
pessoal com a proteção ambiental implementados de modo 
interdisciplinar (DIAS, 1992, p.87). 

 
 
Quanto às abordagens teóricas e à produção acadêmica sobre o tema meio 

ambiente, cabe-nos confrontá-las com a realidade que nos cerca, onde podemos 

destacar as carências e dificuldades encontradas no sistema público de ensino 

deste país, o repensar a finalidade da disciplina História no currículo do ensino 

médio, a efetivação de algumas práticas que norteiam a Agenda 21 – esse 

importante documento que resultou da Conferência das Nações Unidas sobre meio 

ambiente e Desenvolvimento – a Rio 92 – e o meio ambiente como tema transversal. 

Não sem estar ciente também das constantes e aceleradas transformações do 

mundo contemporâneo, caracterizado por condicionar uma identidade fluida e 

fragmentária, principalmente entre alguns jovens. 

 

De forma preocupante, o educador Pedro Goergen apresenta um panorama 

mais preciso dessa situação: 

 
 

Refiro-me em especial à deplorável situação em que se encontra 
considerável parcela dos jovens da nova geração. É uma geração 
que já não aspira a coisa alguma, desnorteada e fragmentada, que 
espera passar o tempo, que vê a morte e a vida como um 
espetáculo, que não sente responsabilidade social, que cultua a 
imediatez do momento, da experiência e do prazer. A droga é um 
prazer assim imediato e representa a fuga de um mundo sem 
sentimento e esperança. Tudo é fluido, precário, relativo. Nada mais 
abriga nem obriga; nada mais entusiasma, desafia ou compromete. 
O homem, a sociedade e a própria vida sofrem de uma profunda 
carência de sentido. Este mal, talvez o mais terrível dos nossos 
tempos, deverá um dia ser enfrentado, quem sabe quando o refúgio 
da atividade frenética, que a todos agita, ocupa e aliena, não 

oferecer mais proteção suficiente (GOERGEN,1998,p.74). 
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A partir desse contexto, da sociedade de hoje, o educador deverá 

desenvolver a necessária sensibilidade para reconhecer seu papel social, 

inventando e desenvolvendo estratégias de atuação, investindo na tentativa de 

promover reflexões relacionadas com as mudanças nas estruturas subjetivas, 

fornecendo aos alunos condições substantivas para que possam, com segurança, 

elaborar sua própria visão de mundo, condizente com a sua existência, com seus 

interesses e necessidades. Francisco Imbernón complementa: 

 
 

Ser um profissional da educação significará participar na 
emancipação das pessoas. O objetivo da educação é ajudar a tornar 
as pessoas mais livres, menos dependentes do poder econômico, 
político e social (IMBERNÓN, 2006,p.28). 

 
 
Essa proposta que pretende auxiliar a construção da consciência ambiental, 

deve ser estimulada de maneira agradável, atraente e motivadora. Para isso se 

propõe neste estudo a utilização de uma didática comprometida com as linguagens 

artísticas, como o uso de reproduções de pinturas (obras que registram 

principalmente a “paisagem natural”), pois sua leitura oferece elementos para uma 

reflexão e entendimento da relação do homem com a natureza que o cerca ao longo 

da história da humanidade. 

 

Com outras palavras, Fini reforça nosso ponto de vista: 

 
 

As linguagens são sistemas simbólicos, com os quais recortamos e 
representamos o que está em nosso exterior, em nosso interior e na 
relação entre esses âmbitos; é com eles também que nos 
comunicamos com os nossos iguais e expressamos nossa 
articulação com o mundo (FINI, 2008, p.16). 

 
 

Obviamente, essa reflexão e entendimento da relação do homem com o 

mundo natural ao longo da história da humanidade podem parecer um tema vasto 

para abarcá-lo em pontuais encontros de discussão e intervenção na aula de 

História; porém, algumas implicações óbvias são possíveis de delimitar, como é o 

caso em questão, que trata das transformações do meio ambiente local. 
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A inspiração e a ousadia para essa investida são reflexos do que fez e pensa 

o ilustre historiador britânico Keith Thomas ao escrever o livro O Homem e o Mundo 

Natural: mudanças e atitude em relação às plantas e aos animais (1500-1800).  

Mesmo que restrito ao estudo da Inglaterra, esse autor faz uso de certas fontes 

literárias para tentar capturar a essência de sentimentos e ideias, pelo menos do que 

ele considera como sendo os setores mais articulados da população. Pretende-se, 

dessa maneira, reunir os estudos de história e de literatura, da forma já proposta 

pelo historiador George Macaulay Trevelyan (1876-1962), principalmente quando 

defende um ponto de vista em que a História é tratada como sendo o jogo das inter-

relações entre o que realmente se passou e a concepção do historiador ao 

reconstruir esse conhecimento. 

 

Keith Thomas dispõe que: 

 
 

Ao mesmo tempo, tentarei persuadir os leitores de que o tema 
central deste livro merece um tratamento histórico mais sério do que 
recebeu até hoje. O predomínio do homem sobre o mundo animal e 
vegetal foi e é, afinal de contas, uma precondição básica da história 
humana. A forma como ele racionalizou e questionou tal predomínio 
constitui um tema vasto e inquietante, que nos últimos anos recebeu 
bastante atenção por parte de filósofos, teólogos, geógrafos e críticos 
literários. O assunto tem igualmente muito a oferecer aos 
historiadores, pois é impossível desemaranhar o que as pessoas 
pensavam no passado sobre as plantas e os animais daquilo que 
elas pensavam sobre si mesmas (THOMAS, 1989, p.19).  

 
 
Com esse entendimento, direcionou-se nas aulas de História um debate 

voltado para as questões existenciais e a percepção da realidade, para a ética e a 

cidadania. Debate voltado também para a concepção, a representação e a 

transformação da natureza e diferenciação de cultura. Procurou valorizar, então, 

todos os níveis em que se dão as manifestações culturais, proporcionando uma 

melhor compreensão dos fatores de transformações ambientais e da relação do 

homem com o meio em que vive. 

 

Para atender à condição essencial, segundo a qual os alunos aprendem com 

mais facilidade quando o conhecimento estiver vinculado aos saberes de sua 

realidade, Paulo Freire adverte que: 
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Por isso mesmo, pensar certo coloca ao professor ou, mais 
amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os saberes com 
que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a 
ela saberes socialmente construídos na prática comunitária – mas 
também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com 
os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com 
o ensino dos conteúdos. Por que não aproveitar a experiência que 
têm os alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder 
público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos 
córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e 
os riscos que oferecem à saúde das gentes. Por que não há lixões 
no coração dos bairros ricos e mesmo puramente remediados dos 
centros urbanos? Esta pergunta é considerada em si demagógica e 
reveladora da má vontade de quem a faz. É pergunta de subversivo, 
dizem certos defensores da democracia (FREIRE, 1996, p.30). 

 
 
 

A pesquisa atende também às orientações da nova Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo, onde encontramos: 

 
 

Por isso, recomenda-se que o desenvolvimento de capacidades de 
leitura, reflexão e escrita – objetivo central da proposta – parta de 
situações cotidianas, para avaliar as influências históricas (portanto, 
sociais e culturais) que condicionam as formas de convivência social 
(FINI, 2008, p.43). 

 
 
Sendo assim, a construção da consciência ambiental deve ser abordada num 

caminho que se expande para além da compreensão do relacionamento homem-

natureza, onde se discute o conceito de natureza, atento às peculiaridades históricas 

da longa e curta duração, incorporando as relações entre os homens, isto é, 

tratando-o como um ser político, econômico, cultural e, sobretudo, histórico. 

 

Definir natureza não é tarefa fácil, lembrando que, desde Aristóteles (384 - 

322 a.C.), o desafio é proposto com dificuldades, sendo que a resposta está na 

própria história dos homens, conforme ela se apresenta como visão de mundo. 

Considerado, portanto, um conceito mutável, e o que nós concebemos como 

natureza, é historicamente indeterminado. 

 

Marcos de Carvalho contribui: 



 

 

27 

27 

 
 

Evidentemente que a definição ou a conceituação do que seja 
natureza depende da percepção que temos dela, de nós próprios, e, 
portanto, da finalidade que daremos para ela, isto é, depende das 
formas e objetivos de nossa convivência social. Que, sabemos, 
foram múltiplos nas várias sociedades que ao longo da história os 

homens construíram (CARVALHO,1999, p.13). 

 

  
Donald Worster acrescenta: 

  
 

(...) natureza é uma ordem e um processo que nós não criamos, e 
ela continuará a existir na nossa ausência (...) Ainda assim, a 
natureza é também uma criação das nossas mentes, e por mais que 
nos esforcemos para ver o que ela é objetivamente em si mesma, 
por si mesma e para si mesma, em grande medida caímos presos 
nas grades da nossa própria consciência e nas nossas redes de 
significados (WORSTER, 1991, p.210). 

 
 

Cada época e cada sociedade produziram formas de percepção, concepção e 

relacionamento com a natureza, havendo, até mesmo, variações de concepção 

dentro de uma mesma sociedade. A relação entre mundo social e mundo natural 

não deve ser encarada como dicotômica, mas dialética; o mesmo também deve ser 

pensado sobre meio ambiente urbano e meio ambiente natural. 

 
 

Toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma determinada 
idéia do que seja a natureza. Nesse sentido, o conceito de natureza 
não é natural, sendo na verdade criado e instituído pelos homens. 
Constitui um dos pilares através do qual os homens erguem as suas 
relações sociais, sua produção material e espiritual, enfim, a sua 
cultura (GONÇALVES, 1989, p.23). 

 
 

Ao nos debruçarmos sobre a história da Arte, no estudo das manifestações 

artísticas, perceberemos que, em inúmeros momentos, a natureza tem servido de 

inspiração para criar obras de arte; em outros momentos, como fonte de 

conhecimento e pesquisa, modelos de uma realidade. 

 

Nesse sentido, as palavras de Ribon: 
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Além do mais – e isso pode ser uma segunda confirmação –, a 
natureza tal como a percebem o homem e qualquer artista não está 
submetida a modelos culturais que, em ampla medida, a criação 
artística deixou atrás de si? Assim, na Grécia antiga, a natureza é 
concebida tanto como habitada pelos deuses, para lhes oferecer uma 
segunda morada, quanto como conjunto das realidades sensíveis 
que participam do mundo intelegível; na época clássica, a natureza é 
a polida, a racional e a bela harmoniosa; mais tarde, é a grande mãe 
provedora, a selvagem, a apaixonada e a veemente, com suas 
sublimes tempestades românticas; enfim, ela se torna o conjunto das 
singularidades, bizarrices e convulsões que celebram os simbolistas 
e surrealistas. Nós apreendemos a natureza apenas através da idéia 
que dela formamos: uma ideia cultural, ligada à verdade do homem e 
do mundo, que a história humana, por meio tanto da arte quanto da 
filosofia e da ciência, não cessa de elaborar e questionar (RIBON, 
1991,p.18-19). 

 
 
 

Sobre o registro de uma verdade por meio da imagem podemos considerar o 

conceito de imagem elaborado por Fogliano, afirmando que ele pode assim ser 

definido; 

 
 

A palavra imagem tem na língua grega suas raízes ancoradas nas 
palavras mimos e genes, que significam “imitação” e “nascido de” 
respectivamente segundo a qual a imagem é algo com a função de 
oferecer aos nossos olhos o registro fiel de uma paisagem, de um 
evento ou de um fenômeno (FOGLIANO, 2002, p.24). 

 
 

Porém, as relações Arte e Natureza adquirem implicações específicas ao 

enfatizar a função da arte como linguagem na sala de aula, onde o professor pode 

orientar uma pesquisa de investigação histórica com os alunos; tendo como tema 

norteador a relação do homem com o mundo natural, além de contextualizar a obra, 

ou seja, analisar o artista e esse a seu tempo, faz com que o estudante adquira 

conhecimento e reflita sobre a imagem e o olhar do outro. 

 

 

 

2.1  Justificativas 

 

A relação Arte e Meio Ambiente pode ocorrer de forma variada. Nesse 

sentido, é justo que se dê um enfoque interdisciplinar, lembrando que a própria Lei 
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nº 9.795/99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, dispõe sobre a 

educação ambiental assumida com um caráter inter, multi e transdisciplinar.  

 

A escolha da Arte como linguagem na aula de História é devido ao seu 

domínio diferenciado, fazendo o despertar, por si, reações culturalmente ricas, 

promovendo o fazer sentir, capaz de desenvolver a sensibilidade de perceber o 

mundo de forma mais complexa, até mesmo na simplicidade aparente de um 

exercício de observação e discussão diante de uma pintura. Leandro Karnal, ao 

escrever o artigo; “Dez mandamentos do professor”, anuncia e intitula o terceiro 

mandamento como: “perder o fetiche do texto!”, e continua: 

 
 

Em todas as áreas, em especial nas humanas, os alunos são 
instigados quase que exclusivamente ao texto. Num mundo imerso 
na imagem e dominado por sons e cores, tornamos o texto quase 
que o canal exclusivo. Devemos estar atentos ao uso de imagens, ao 
uso de música, ao uso de sensorialidades variadas. O texto é muito 
importante, nunca deve ser abandonado, mas o objetivo é fazer 
pensar, e, assim, o texto é um instrumento desse objetivo maior. 
Lembre-se de que há outros instrumentos. A sedução das imagens 
deve ser uma alavanca a nosso favor, nunca contra. Usar filmes, 
propagandas, charges, desenhos, mapas tudo pode servir ao único 
grande objetivo da escola: ajudar a ler o mundo, não apenas a ler 
letras (KARNAL, 2001, p.25). 

 
 

Esse contexto nos remete à reflexão sobre o que as artes visuais podem 

provocar em nós, onde o historiador da arte, Arnold Hauser (1892-1978), 

considerava: 

 
 

As obras de arte, porém, são como altitudes inacessíveis. Não nos 
dirigimos a elas directamente, mas contornamo-las. Cada geração 
vê-as sob um ângulo diferente e sob uma nova visão; nem se deve 
supor que um ponto de vista mais recente é mais eficiente do que um 
anterior. Cada aspecto surge na sua altura própria, que não pode ser 
antecipada nem prolongada; e, todavia, o seu significado não está 
perdido porque o significado que uma obra assume para uma 
geração posterior é o resultado de uma série completa de 
interpretações anteriores (HAUSER, 1988, p.11). 

 
 
O Parecer nº 15/98, do Conselho Nacional de Educação, traça as DCNEM - 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Traz como uma das metas 
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sensibilizar os educadores e a sociedade para a importância de se optar não 

somente pela formação de pessoas intelectualizadas, mas também de pessoas 

motivadas para promover o bem. No item 3.1, A Estética da Sensibilidade, encontra-

se: 

 
 

Como expressão do tempo contemporâneo, a estética da 
sensibilidade vem substituir a da repetição e padronização, 
hegemônica na era das revoluções industriais. Ela estimula a 
criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado, a 
afetividade, para facilitar a constituição de identidades capazes de 
suportar a inquietação, conviver com o incerto, o imprevisível e o 
diferente (MELLO, 1998, p.28).  

 
 
Guattari em sua obra As três Ecologias, justifica bem essa investida de fazer 

evoluir a prática, tanto quanto as bases teóricas, que buscam uma reflexão para 

formar uma atitude crítica, fundamentada no conhecimento histórico, visando uma 

mudança na subjetividade do sujeito envolvido:  

 
 

O planeta Terra vive um período de intensas transformações técnico-
científicas, em contrapartida das quais se engendram fenômenos de 
desequilíbrios ecológicos que, se não forem remediados, no limite, 
ameaçam a implantação da vida em sua superfície. Paralelamente a 
tais perturbações, os modos de vida humanos individuais e coletivos 
evoluem no sentido de uma progressiva deteriorização (GUATTARI, 
1999, p.7). 

 
 

Para tentar evitar essa deteriorização, propõe-se a reflexão crítico-humanista 

como exercício constante, a que todos devem se dedicar. 

 

Uma consciência crítica que vai além do sentido de observar, questionar, 

problematizar e criticar os fatos; isto é, que avance principalmente na reflexão 

daqueles fatos ligados à relação do homem com o mundo natural ao longo da 

história da humanidade e suas intervenções na atualidade, onde mais do que nunca 

a natureza não pode estar separada da cultura. 

 

Guattari contribui no sentido de pensar a subjetividade como algo que se 

encontra comprometido, devido à padronização dos comportamentos, fruto do atual 

contexto de aceleração das mutações técnico-científicas, somado ao vertiginoso 
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crescimento demográfico, o que coloca em dúvida a maneira de se viver no futuro. 

São fenômenos que suscitam outros questionamentos, como por exemplo, ao 

considerar a manutenção do atual modelo de desenvolvimento econômico. Quanto a 

isso, o autor se posiciona: 

 
 

Mas com que finalidade? A do desemprego, da marginalidade 
opressiva, da solidão, da ociosidade, da angústia, da neurose, ou a 
da cultura, da criação, da pesquisa, da re-invenção do meio 
ambiente, do enriquecimento dos modos de vida e de sensibilidade? 
No terceiro Mundo, como no mundo desenvolvido, são blocos inteiros 
da subjetividade coletiva que se afundam ou se encarquilham em 
arcaísmos, como é o caso, por exemplo, da assustadora 
exacerbação dos fenômenos de integrismo religioso (GUATTARI, 
1999, p.8-9). 

 
 
Dessa maneira, a escola deveria criar espaços de discussões para reorientar 

os sujeitos, ou os componentes de subjetivação, no sentido de refletir sobre a 

necessidade de se promover uma mudança paradigmática e formular uma 

reinvenção do futuro, que fosse capaz de estabelecer relações verdadeiras e 

positivas no que diz respeito ao meio ambiente. 

 

Sendo assim, é importante que, em sala de aula, o professor de História 

recorra às formulações teóricas da história ambiental para compreender melhor a 

relação do homem com o mundo natural. Principalmente porque é preciso evitar a 

formação de indivíduos possuidores de uma frágil e desconexa consciência 

histórica; caso contrário, as perdas se evidenciarão em diferentes formas de 

alienação.  

 

Para ilustrar melhor a situação, consideremos que esses indivíduos percebam 

as técnicas da construção civil, preocupadas com o meio ambiente e o 

aproveitamento dos recursos naturais como algo absolutamente recente. Porém, 

algumas civilizações já dispunham de conhecimentos que atendiam às 

necessidades das populações da época. Sobre isso, Liebmann cita: 

 
 

Ao se realizarem as mais recentes escavações em Qumrãn, no Mar 
Morto, foram encontradas cisternas ao pé das torres fortificadas. 
Essas cisternas eram supridas com água, provavelmente, graças às 
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gotas de orvalho das horas noturnas, exsudadas pelas paredes 
externas da fortaleza. Essas gotas escorriam na direção do pé das 
torres, onde eram captadas e conduzidas ao interior delas. Na 
Mesopotâmia, as torres da fortaleza de Ur não se alargam de cima 
para baixo; ao contrário, estreitavam-se na base. Também nelas 
escorriam as gotas que depois do aquecimento da torre durante o 
dia, tinham-se formado com o esfriamento noturno, assumindo a 
forma de orvalho que descia em direção ao pé da torre. Sob a base 
dessas, encontravam-se as cisternas (LIEBMANN, 1979, p.98). 

  
 

Devemos também desconstruir a ideia de que a preocupação com o controle 

do consumo de água é um problema exclusivo de nossa civilização contemporânea. 

Na verdade, as leis sobre o uso das águas foram os primeiros códigos feitos pelo 

homem: 

 
 

É característico que os primeiros códigos da humanidade, obras dos 
sumérios, que os tornaram conhecidos por volta do ano 4000 a.C., 
continham instruções sobre a irrigação de lavouras dispostas em 
forma de terraços. Como nas modernas regiões industrializadas, 
também nas civilizações antigas as preocupações com a água foram, 
desde os seus primórdios, um fator econômico predominante. As 
primeiras leis da humanidade, fixadas por escrito, são códigos que 
regulam o uso da água (LIEBMANN, 1979, p.84). 

 
 

Para o despertar de uma postura ambientalmente responsável, onde a 

percepção do espaço e a valorização devem anteceder qualquer ideia de 

preservação, é necessário a intervenção de um profissional preparado. 

 

No livro A Humanização do Meio Ambiente, no capítulo intitulado “As 

necessidades Humanas e as Cidades Desumanas”, Hall discorre sobre a percepção 

do espaço pelo homem: 

  
 

Cada homem tem em torno de si uma série invisível de bolhas 
espaciais que se expandem e se contraem dependendo do seu 
estado emocional, da sua cultura, das suas atividades e do seu 
status no sistema social. Seres pertencentes a grupos étnicos 
diversos necessitam de tipos diferentes de espaços, pois existem os 
que sentem prazer em se envolver auditivamente com todas as 
pessoas (como os italianos), e aqueles que dependem da arquitetura 
para separá-los do resto do mundo (como os germânicos). Uma 
descrição mais detalhada das diferenças culturais quanto à 
percepção e à utilização do espaço pode ser encontrada no seu livro 
sobre Proxemics, The Hidden Dimension (HALL, 1968, p.163). 
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Na perspectiva desse discurso, os pesquisadores preocupados com os 

processos de sensibilização e conscientização em termos ambientais, devem, antes 

de tudo, partir da compreensão de que se trata de um problema metodológico, que 

requer o trabalho de se debruçar sobre os estudos relacionados com o entendimento 

do ser humano com o seu universo psico-fisiológico e, sobretudo, social-histórico. 

 

Todavia, a necessidade de despertar as atenções para os estudos da 

percepção ambiental exige uma tomada de consciência do ambiente pelo homem. 

Esta percepção, como se pôde observar, é diferenciada conforme os valores sociais, 

históricos e culturais de cada indivíduo. 

 

Nota-se, então, o aparecimento de mais um desafio, que é o esforço em se 

abandonar as várias representações, concepções e valores impregnados na nossa 

sociedade, principalmente desde o final do século XVIII, quando houve uma sólida 

tendência de se pensar natureza em oposição ao homem ou à “cultura”.  

 

Cabe lembrar que essa visão de mundo ocidental esteve calcada no legado 

de René Descartes (1596-1650) e Francis Bacon (1561-1626), tendo como marca, o 

antropocentrismo, gerador do banimento da humanidade em relação à natureza, 

considerada um objeto a ser manipulado pela “razão”. Sendo, portanto, uma 

concepção utilitarista, onde o homem passa a ser o possuidor e o dominador da 

natureza; 

 
 

(...) Afinal, conforme já constatamos, sob a ótica positivista, a 
natureza é algo objetivo e, portanto, suas leis estão livres das 
paixões, das ideologias e das subjetividades. Deste modo, aplicar 
aos homens estas leis objetivas seria encontrar a sociedade 
naturalmente justa (GONÇALVES, 1989, p.95). 

 

Hoje, aumenta o distanciamento, na medida em que os artificialismos do meio 

ambiente urbano ocupam um lugar de destaque, e são capazes de influenciar de 

maneira decisiva os territórios existenciais dos sujeitos que vivem nos grandes 

centros urbanos. Nesse sentido, o pensamento de Guimarães se faz valer, quando 

afirma: 
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Em EA é preciso que o educador trabalhe intensamente a integração 
entre ser humano e ambiente e se conscientize de que o ser humano 
é natureza e não apenas parte dela. Ao assimilar esta visão 
(holística), a noção de dominação do ser humano sobre o meio 
ambiente perde o seu valor, já que estando integrado em uma 
unidade (ser humano/natureza) inexiste a dominação de alguma 
coisa sobre a outra, pois já não há mais separação. Podendo assim 
resultar em atitudes harmoniosas por parte do ser humano, em 
consonância com as relações naturalmente existentes entre os 
elementos vivos e elementos não-vivos de um ecossistema 
dinamicamente equilibrado (GUIMARÃES,1995, p.30). 

 
 
Marcos Reigota contribui: 

 
 

Considero que a educação ambiental deve procurar estabelecer uma 
“nova aliança” entre a humanidade e a natureza, uma “nova razão” 
que não seja sinônimo de autodestruição e estimular a ética nas 
relações econômicas, políticas e sociais. Ela deve se basear no 
diálogo entre gerações e culturas em busca da tripla cidadania: local, 
continental e planetária, e da liberdade na sua mais completa 
tradução, tendo implícita a perspectiva de uma sociedade mais justa 
tanto em nível nacional quanto internacional (REIGOTA, 2002, p.11). 

 
 
Com base nesses pressupostos teóricos ligados ao estudo da percepção e 

mudança da subjetividade, é necessário, na aula de História, oferecer aos alunos 

subsídios teóricos e práticos, produzindo referenciais básicos para entender a 

relação do homem com o mundo natural. Para isso, é importante reinventar o uso de 

reproduções de pinturas que registram a “paisagem natural”, consideradas como 

elementos convidativos, que servem para promover a reflexão e a construção de 

uma consciência ambiental fundamentada no conhecimento histórico sobre a 

natureza, sobre a relação do homem com o mundo natural.  

 

As aspas em “paisagem natural” se explicam porque algumas paisagens são 

muitas vezes, identificadas como mata virgem, como intocada ou natural, mas que, 

na verdade, podem ter sofrido uma considerável intervenção humana há centenas 

de anos e que, aos olhos dos não treinados, os aspectos transformados passam 

despercebidos. Quanto ao próprio conceito de paisagem, vem se tornando mais 

complexo e sofisticado, se expandindo na medida em que é explorado por diferentes 

áreas do conhecimento. É válido ressaltar que, mais adiante, em item específico, o 
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conceito de paisagem será abordado de maneira mais profunda, para pontuar 

melhor a discussão. 

 

A história da Ciência, as histórias Natural e Ambiental estão intimamente 

ligadas à história da Cultura. Por conseguinte, o educador, preocupado com sua 

formação para a escola contemporânea, pode aproveitar a produção cultural de 

determinada civilização ou artista de um determinado período - principalmente 

reproduções de pinturas que foram inspiradas na “paisagem natural” - para explicar 

e conduzir uma investigação histórica da relação do homem com o mundo natural e, 

ao mesmo tempo, promover a reflexão voltada para a construção da consciência 

ambiental. 

 

A intenção é colocar a disciplina História auxiliada por linguagens artísticas 

para atender à realidade social e cultural, devendo, portanto, preparar e oferecer 

subsídios teóricos e práticos para os alunos sustentarem uma postura crítica frente 

às discussões sobre os problemas ambientais, pensando nas possíveis soluções. 

Agindo dessa maneira, o professor de História ligado ao ensino público do Estado de 

São Paulo irá atender à nova Proposta Curricular do mesmo Estado, lançada em 

2008, onde é possível encontrar na parte dedicada à disciplina História a seguinte 

afirmação: 

 
 

A lei determina corretamente que a relação teoria e prática se dê em 
cada disciplina do currículo, uma vez que boa parte dos problemas 
de qualidade do ensino decorre da dificuldade em destacar a 
dimensão prática do conhecimento, tornando-o verbalista e abstrato. 
Por exemplo, a disciplina História é por vezes considerada teórica, 
mas nada é tão prático quanto entender a origem de uma cidade e as 
razões da configuração urbana (FINI, 2008, p.22). 

  
 
A escolha da imagem como um dos instrumentos para realizar o estudo é 

algo desafiador, considerando que é recente a produção de pesquisa sobre o papel 

que efetivamente desempenha no processo de ensino e aprendizagem. Por outro 

lado, pelo próprio contexto da atual geração, que é formada pela saturação de 

imagens, como fazer com que a leitura das obras artísticas se torne algo atraente e 

estimulante? Torna-se, então, mais que necessário avançar no conhecimento do uso 

de linguagens artísticas no processo pedagógico e se aventurar na leitura dessas 
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obras para criar junto aos alunos compreensões, respostas, discordâncias, sentidos, 

desenvolvendo o exercício de tornar sua visão de mundo cada vez mais abrangente 

e enriquecedora. 

 

Tendo em vista o exposto, assim como a relevância do tema proposto no 

processo educativo de alunos do ensino médio, destacamos as seguintes questões 

que nortearam a pesquisa: 

 

◦ Por meio da leitura de obras de arte, nas salas de aula de História, é 

possível sensibilizar alunos do 1º ano do ensino médio com relação às questões 

ambientais e seus aspectos históricos, especificamente no que diz respeito à 

natureza. 

 

◦ A Proposta Triangular2, sugerida por Ana Mae, poderá contribuir como 

aporte a uma educação cidadã e auxiliar o desenvolvimento de habilidades artísticas 

e para um maior comprometimento dos alunos no que diz respeito às questões 

ambientais para a construção do conhecimento de forma colaborativa. 

 

Dessa forma, parte-se da constatação da necessidade de se promover ações 

voltadas para a construção da consciência ambiental do educando, onde a pesquisa 

esteve imersa nos princípios da arte/educação, com a perspectiva de que a 

utilização de reproduções de obras de arte nas aulas de história podem contribuir 

para: 

 

- oferecer oportunidades aos alunos e professores para desenvolverem 

atividades artísticas com foco nos aspectos históricos, estéticos, éticos e de respeito 

à natureza e aos seres vivos; 

 

- colaborar com o processo de aprendizagem e sensibilizar os alunos com 

temas que se referem ao meio ambiente e que passavam despercebidos na sua vida 

cotidiana; 

 

                                                 
2
 Elaborada inicialmente no ano de 1987, consiste em: conhecer arte (história da arte) - apreciar arte (análise da 

obra) - fazer arte (fazer artístico). 
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- incentivar professores de História a repensar a prática educativa tradicional 

na busca de compartilhar e adquirir o conhecimento por meio da leitura de obras 

artísticas. 

 

 

 

2.2  Objetivos 

  

 

2.2.1  Objetivo Geral: 

 

 

Com base nos pressupostos teóricos e questionamentos sobre as relações 

entre problemas ambientais e o cotidiano, a presente pesquisa teve por objetivo 

geral propiciar aos alunos do 1º ano do ensino médio oportunidades de 

aprendizagem para um estudo inserido no cotidiano da vida litorânea, por meio de 

obras artísticas do ponto de vista histórico, social, cultural e ambiental, com vistas à 

construção da consciência ambiental e ao exercício da cidadania. 

 

 

 

2.2.2  Objetivos Específicos: 

 

 

Aprofundar o conhecimento existente nas relações entre História, Paisagem, 

Pintura de Paisagem e Meio Ambiente Natural e Meio Ambiente Urbano. 

 

Utilizar uma prática de ensino baseada na Proposta Triangular, de Ana Mae 

Barbosa (conhecer – apreciar – fazer), utilizando-se reproduções de algumas obras 

do artista Benedito Calixto, visando estimular a sensibilização ambiental e 

entendimento das representações da natureza. 
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Verificar se as experiências de arte/educação desenvolvidas com os alunos 

possibilitaram o enriquecimento das aulas de História no ensino médio e se 

auxiliaram a construção da consciência ambiental dos alunos participantes. 
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3. HISTÓRIA E ENSINO 

 

 

3.1  A História como Disciplina no Ensino Médio do Sistema Público de Ensino do 

Estado de São Paulo 

 

 

Caberá neste item apresentar um breve panorama das concepções teóricas 

que permearam a preocupação estrutural do currículo do ensino médio dessa 

disciplina no ensino brasileiro e, consequentemente, no ensino público estadual de 

São Paulo. Tal abordagem servirá de suporte para entender o contexto atual, como 

uma oportunidade de repensar a finalidade da disciplina História nos dias atuais, 

principalmente considerando o avanço dos problemas ambientais, a frágil 

consciência ambiental dos alunos e a evidente diminuição da qualidade de vida das 

pessoas em consequência desses problemas: 

 

Para facilitar o entendimento das preocupações estruturais curriculares dessa 

disciplina, esquematizamos abaixo a sequência data/concepção teórica, segundo os 

dados de SILVA e FONSECA (2007): 

 

-1549: os jesuítas chegam ao Brasil e fundam as primeiras escolas 

elementares brasileiras. Usavam os textos históricos bíblicos apenas com o intuito 

de ensinar e escrever. 

 

-1837: o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, inclui a disciplina como 

obrigatória. Nesse ano também é fundado o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, que defende uma visão nacionalista. 

 

-1870: com a diminuição da influência política da Igreja sobre as questões de 

Estado, os temas que têm como base as ideias bíblicas são abolidos do currículo. 
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-1920: escolas abertas por operários anarquistas tentam implantar a ótica das 

lutas sociais para entender a história. Mas elas são reprimidas e fechadas durante o 

governo de Arthur Bernardes, alguns anos depois. 

 

-1934: é criado o primeiro curso superior de História, na Universidade de São 

Paulo. A academia nasce com uma visão tradicionalista, reforçando apenas a 

sucessão de fatos históricos como a linha mestra. 

 

-1957: Delgado Carvalho publica a obra Introdução Metodológica aos estudos 

Sociais, que serve de base para o processo de esvaziamento da História como 

disciplina autônoma. 

 

-1971: a História e a Geografia deixam de existir separadamente. No lugar 

delas é criada a disciplina de Estudos Sociais (empobrecendo os conteúdos 

escolares) e, ao mesmo tempo, a licenciatura na área. 

 

-1976: o Ministério da Educação determina que, para dar aulas de Estudos 

Sociais, os professores precisam ser formados nessa área, fechando-se, assim, as 

portas para os graduados em História. 

 

-1986: a Secretaria de Educação do Município de São Paulo propõe o ensino 

por eixos temáticos. A proposta não é efetivada, mas vira uma referência na 

elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais anos depois. 

 

-1997: abolição de Estudos Sociais dos currículos escolares. História e 

Geografia voltam a aparecer separadamente. Especialistas começam a pensar de 

novo sobre as atuais especificidades de cada uma das disciplinas. 

 

-1998: com a publicação dos PCNs, são definidos os objetivos da área. Entre 

eles está o de formar indivíduos de modo que eles se sintam parte da construção do 

processo histórico. 
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-2003: o Conselho Nacional da Educação determina que a história e a cultura 

afro-brasileira sejam abordadas em todas as escolas, o que mostra uma iniciativa 

oficial para desvincular o ensino da visão eurocêntrica. 

  

No ano de 2008 a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo lançou 

uma nova Proposta Curricular, visando a um projeto de reformulação dos níveis de 

ensino Fundamental II e Médio, com a justificativa de contribuir para a melhoria da 

qualidade das aprendizagens de seus alunos. Mas, antes de detalharmos as 

condições desta nova proposta devemos estar atentos, para os resultados 

pretendidos, uma vez que, no alerta de Abud: 

 
 

Os textos oficiais são produzidos considerando-se uma escola ideal, 
como situação de trabalho e como local de recursos humanos. Eles 
não relativizam a realidade e trabalham com a ausência de rupturas 
e resistências. As dificuldades e obstáculos presentes no cotidiano 
das escolas estão ausentes dos textos. Os currículos e programas 
das escolas públicas, sob qualquer forma que se apresentem (guias, 
propostas, parâmetros), são produzidos por órgãos oficiais, que os 
deixam marcados com suas tintas, por mais que os documentos 
pretendam representar o conjunto dos professores e os “interesses 
dos alunos”. E por mais que tais grupos reivindiquem participação na 
elaboração de instrumentos de trabalho, ela tem se restringido a 
leituras e discussões posteriores à sua elaboração (ABUD, 2006, 
p.29). 

  
 

A Proposta Curricular tinha como princípios centrais: a escola que aprende, o 

currículo como espaço de cultura, as competências como eixo de aprendizagem, a 

prioridade da competência de leitura e de escrita, a articulação das competências 

para aprender e a contextualização no mundo do trabalho. 

  

Entre esses diversos princípios, a presente pesquisa atende principalmente 

ao “currículo como espaço de cultura”, na medida em que valoriza o sentido cultural 

da aprendizagem, em que o professor não se limita a prover os alunos de 

conhecimentos, mas se torna o parceiro de fazeres culturais, capaz de promover de 

muitas formas o desejo de aprender, sobretudo com o exemplo de seu próprio 

entusiasmo quando se trata de cultura artística. 
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O princípio que se refere “à prioridade da leitura” reconhece um sentido mais 

amplo, entendendo a leitura não somente em relação à linguagem verbal ou 

vernácula, mas à forma de compreender e assimilar experiências ou conteúdos dos 

vários sistemas simbólicos dispostos no mundo contemporâneo. Dessa maneira, 

cabe ao professor a responsabilidade de oferecer aos seus alunos as oportunidades 

em que eles possam aprender e consolidar o uso da língua portuguesa e das outras 

linguagens e códigos que fazem parte da cultura, bem como das formas de 

comunicação em cada uma delas. 

 

Maria Helena Guimarães de Castro, secretária da Educação do Estado de 

São Paulo na época do lançamento da Proposta Curricular, escreve em “Carta da 

Secretária”, destinada a gestores e professores, como uma tentativa de justificar a 

implementação da nova proposta:  

 
 

A criação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que deu autonomia às 
escolas para que definissem seus próprios projetos pedagógicos, foi 
um passo importante. Ao longo do tempo, porém, essa tática 
descentralizada mostrou-se ineficiente. Por esse motivo, propomos 
agora uma ação integrada e articulada, cujo objetivo é organizar 
melhor o sistema educacional de São Paulo (FINI, 2008, p.5). 

 
 
Essa Carta antecede o texto de apresentação da Proposta Curricular. Para 

melhor esclarecimento, destacamos dois trechos importantes da sua Apresentação: 

 
 

Este documento básico apresenta os princípios orientadores para 
uma escola capaz de promover as competências indispensáveis ao 
enfrentamento dos desafios sociais, culturais e profissionais do 
mundo contemporâneo. O documento aborda algumas das principais 
características da sociedade do conhecimento e das pressões que 
a contemporaneidade exerce sobre os jovens cidadãos, propondo 
princípios orientadores para a prática educativa, a fim de que as 
escolas possam se tornar aptas a preparar seus alunos para esse 
novo tempo. Priorizando a competência de leitura e escrita, esta 
proposta define a escola como espaço de cultura e de articulação de 
competências e conteúdos disciplinares (FINI, 2008, p.8). 

 
 
Mais adiante, ainda na Apresentação, encontramos: 
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A Proposta Curricular se completará com um conjunto de documentos 
dirigidos especialmente aos professores. São os Cadernos do 
Professor, organizados por bimestre e por disciplina. Neles, são 
apresentadas situações de aprendizagem para orientar o trabalho do 
professor no ensino dos conteúdos disciplinares específicos. Esses 
conteúdos, habilidades e competências são organizados por série e 
acompanhados de orientações para a gestão da sala de aula, para a 
avaliação e a recuperação, bem como de sugestões de métodos e 
estratégias de trabalhos nas aulas, experimentações, projetos 
coletivos, atividades extra-classe e estudos interdisciplinares (FINI, 
2008, p.9). 

  

A novidade no ano de 2009 é que, além de o professor receber o Caderno do 

Professor, o aluno agora também passou a receber o Caderno do Aluno, um para 

cada disciplina. No caso de História, o Caderno do Aluno é composto de uma série 

de atividades de pesquisa, com exercícios para resolver em sala de aula, com lição 

de casa e indicações de leitura, filmes e sites. 

Conforme as orientações dessa nova proposta curricular, o currículo precisa 

ser entendido não mais como uma lista de conteúdos disciplinares que devem ser 

ensinados aos alunos, uma vez que a própria LDB (Lei nº 9.394/96) direciona o foco 

para a aprendizagem e não mais para o ensino; em outros termos, o professor, na 

elaboração de seu plano de trabalho, deverá definir o que o aluno vai aprender e 

não o que vai ensinar.  

Desconsiderar a importância dos conteúdos dispostos no currículo também 

não é o caminho ideal. Obviamente que o professor não deve encarar esses 

conteúdos curriculares como um quadro que tenha o objetivo de engessar suas 

ações; deverá, porém, considerá-los como base de orientação daquilo que 

minimamente os alunos devem aprender. Cabe, por conseguinte, ao professor 

completar e enriquecer de forma consciente esse panorama pré-estabelecido, na 

medida em que constata uma necessidade de explorar novos horizontes. Podemos 

verificar esta posição na própria Proposta Curricular, que assim se manifesta: 

 

(...) é preciso frisar aqui que nada do que for oferecido nestes 
materiais terá o caráter imperativo de instruções normativas, a serem 
aplicadas à força pelos professores. Ao contrário, o que se sugere é 
que cada docente siga seu próprio caminho, aplicando, a seu modo, 
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as sugestões que são oferecidas. Mas, uma coisa deve ser dita 
desde já: seja qual for o procedimento adotado, os resultados 
dependerão, sempre, da prática constante da leitura (FINI, 2008, 
p.43). 

 

De certa forma, as disciplinas escolares não são simples divisões do saber; 

devem ser campos de investigação e de sistematização dos conhecimentos. Então, 

como esta pesquisa prioriza o 1º ano do ensino médio, é interessante conhecer o 

quadro dos conteúdos dispostos na Proposta Curricular de História, norteada por 

três conceitos principais que servirão de base para todas as séries do ensino médio: 

História e Diversidade, História e Trabalho, Cultura e Sociedade: 

Quadro 1 - Conteúdos curriculares para o 1º ano do ensino médio do Estado de São 
Paulo -2008. 

1ª Série do Ensino Médio 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Pré- História A Civilização 
Romana e as 
migrações bárbaras 

Sociedade feudal: 
características 
sociais, econômicas, 
políticas e culturais 

Sociedades africanas 
da região 
subsaariana até o 
século XV 

Civilizações do 
Crescente Fértil: o 
surgimento do Estado 
e da escrita 

Império Bizantino e o 
mundo árabe 

Renascimento 
comercial e urbano 

Expansão europeia 
nos séculos XV e 
XVI: características 
econômicas, 
políticas, culturais e 
religiosas. A 
formação do mercado 
mundial 

Civilização Grega: a 
constituição da 
cidadania clássica e 
as relações sociais 
marcadas pela 
escravidão 

Os Francos e o 
Império de Carlos 
Magno 

A vida na América 
antes da conquista 
europeia. As 
sociedades maia, 
inca e asteca 

O encontro entre os 
europeus e as 
diferentes civilizações 
da Ásia, África e 
América 

O império de 
Alexandre e a fusão 
cultural do Oriente e 
Ocidente 

Fonte: Proposta Curricular do Estado de São Paulo: História, (FINI, 2008, p. 48). 

 

No que diz respeito às metodologias e práticas no ensino de História, Ana 

Rita Martins (2008) afirma que deve haver a preocupação em desenvolver a 
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capacidade dos alunos em relacionar fatos, confrontar os pontos de vista e explorar 

a diversidade das fontes de pesquisa. 

Sobre as metodologias que a autora considera como sendo as mais comuns, 

ou seja, as maneiras de ensinar História que já estiveram, ou ainda estão presentes, 

na sala de aula, ela destaca três abordagens: a Tradicional, a Anarquista e a 

Moderna. 

Quanto à abordagem Tradicional: considera-se que é inspirada no método 

francês do século XIX, que prioriza a aula expositiva apoiada em livros didáticos; 

nela se valoriza a memorização de fatos, de nomes e datas, preocupada, ainda, com 

seu ordenamento cronológico. Ao enfatizar os princípios da construção do Estado-

nação, dedica-se a reforçar valores morais e cívicos. 

A abordagem Anarquista: surgiu após a Revolução Francesa e a 

Proclamação da República no Brasil. Introduzida em algumas escolas brasileiras nos 

anos de 1920, teve como foco as lutas sociais para o entendimento das 

transformações históricas; privilegiava a reflexão crítica dos alunos e via nas visitas 

aos museus uma oportunidade para estimular o exercício reflexivo. 

A abordagem Moderna: toma como referência as teorias cognitivas de Jean 

Piaget e Lev Vygotsky. Busca ampliar o modo de tratar um tema histórico, 

considerando aspectos políticos, econômicos, culturais. É caracterizada por tentar 

desenvolver o senso crítico dos alunos e esclarecer a própria condição da história 

como construção do conhecimento e, portanto, saber que não há uma história única 

e verdadeira. As estratégias de ensino se configuram em proposição de eixos 

temáticos, na pesquisa em diversas fontes e no condicionamento de uma reflexão 

mais concreta entre passado e presente. A autora exemplifica tal abordagem: 

 

Durante as aulas, é impossível apresentar todas as maneiras de ver 
a história, mas é fundamental mostrar que ela não é constituída de 
uma única vertente (e que, até mesmo dentro de uma delas, pode 
haver várias interpretações). O professor deve favorecer o acesso a 
documentos oficiais, reportagens de jornais e revistas e a outras 
fontes. O contato com essa diversidade leva o estudante a ter uma 
visão ampla e integrada da história (MARTINS, 2008, p.76). 
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Saber como os historiadores tratam suas fontes históricas e produzem o 

conhecimento histórico é papel do professor de História. É um papel que serve não 

apenas para compreender melhor o funcionamento interno de seu campo de 

atuação, mas também para desvendar junto a seus alunos como se dá um processo 

de investigação, de pesquisa e de construção do conhecimento. Dessa forma, estará 

estimulando e preparando-os para a pesquisa. Nesse sentido, a conclusão de Vieira: 

 
 

Daí deriva a proposta de estar pensando o ensino e a pesquisa 
globalmente. Situar globalmente não é colocar o professor como 
realizando a soma de duas atividades – ensino e pesquisa – mas 
pensar o ensino como pesquisa. Nesse caso, professor e aluno 
juntos estariam realizando uma reflexão e produzindo saber como 
sujeitos no duplo sentido: sujeito social e sujeito do conhecimento 
(VIEIRA, 1998, p.65-66). 

 
 

 Esse caminho de construção do conhecimento em sala de aula que prioriza 

as ações colaborativas entre professores e alunos e a disposição do professor em 

oferecer as pistas de como se realiza a construção do conhecimento histórico no 

campo científico é algo extremamente importante. Importante na medida em que 

condiciona a emancipação intelectual do aluno. Com efeito, ensina Cabrini: 

 

O aluno não se preocupa com as condições de elaboração deste 
produto acabado que lhe é apresentado e permanece prisioneiro de 
uma concepção de certa forma mágica ou teleológica do 
conhecimento do passado; é uma história “revelada” (CABRINI, 
1986, p.21). 

 

Maria Auxiliadora Schmidt, preocupada em estudar a realidade presente na 

relação entre a formação do professor de História e o cotidiano da sala de aula, 

contribui com as seguintes palavras: 

 

Ensinar História passa a ser, então, dar condições para que o aluno 
possa participar do processo do fazer, do construir a História. O 
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aluno deve entender que o conhecimento histórico não é adquirido 
como um dom – comumente ouvimos os alunos afirmarem: “eu não 
dou para aprender História” -, nem mesmo como uma mercadoria 
que se compra bem ou mal (SCHMIDT, 2006, p.57). 

 

É válido ressaltar que o conhecimento histórico que encontramos no ensino 

médio é reflexo do que é produzido no campo acadêmico; porém, muitas vezes há 

um descompasso ou um hiato de diferenças que se estabelece entre esses dois 

universos. Por outro lado, devemos considerar também que: 

 

(...) o saber histórico escolar é diverso, e não simplesmente derivado 
do saber histórico produzido nas instituições socialmente legitimadas 
como produtoras desse conhecimento, exatamente porque as suas 
finalidades são diversas: trata-se prioritariamente de formar 
determinadas habilidades, interesses e conhecimentos com o aluno, 
e a essa finalidade submete-se o conhecimento produzido em função 
da escola e do ensino da História (CERRI, 2001, p.48). 

 

Mesmo assim, os professores de História do ensino médio, no exercício diário 

de sua atuação, devem propor-se a se dedicar ao esforço por estreitar essas 

relações, acreditando que a teoria científica pode sustentar melhor nossas ações 

didáticas, também, acreditando que o resultado de nossas ações possa servir para 

contribuir com a reflexão e produção teórica, constituindo um movimento de 

retroalimentação. 

Até aqui foi apresentado este panorama sobre o currículo e a História como 

disciplina no ensino médio, assim como seu contexto atual no ensino público do 

Estado de São Paulo e suas diversas e possíveis abordagens metodológicas. 

Trataremos agora, de maneira resumida, da finalidade dessa disciplina nos dias 

atuais, levando-se em conta o que já foi mencionado no início do presente item, 

quando destacamos que a discussão deverá considerar o avanço dos problemas 

ambientais, a frágil consciência ambiental dos alunos e a evidente diminuição da 

qualidade de vida das pessoas. É um novo enfoque, aliás, que vai ao encontro de 

Salvadori: 

 



 

 

48 

48 

A maior parte de nós entra em contato com a história na escola. Para 
muitos, ainda hoje, este contato se limita à memória oficial do país, 
apresentada como sinônimo de conhecimento histórico, restrita aos 
grandes acontecimentos políticos institucionais e perpassada de 
heróis cujas biografias foram sendo glorificadas ao longo de muitas 
décadas. Sabemos, hoje, que estamos em tempo de reformular este 
ensino através de um salto qualitativo que nos faça produtores de 
história e não mais seus meros espectadores, que permita a 
emergência de novas memórias a serem analisadas e – por que 
não? – que nos ofereça a possibilidade de construção de uma nova 
sensibilidade para com o passado coletivo de nossa sociedade 
(SALVADORI, 2001, p.44). 

 
 
Não seria, então, o momento de incorporar o viés da história ambiental ao 

saber histórico na sala de aula no ensino médio? Isso não significa a anulação ou 

inibição de outras abordagens como a econômica, a cultural, política. Trata-se de 

uma questão de soma e não de substituição ou subtração. Mais ainda, relembramos 

da ousadia do caso em que nos propomos nesta pesquisa, que valoriza o 

conhecimento interdisciplinar sintonizado com as vantagens da arte/educação no 

processo de ensino-aprendizagem. Motiva-nos a consciência de que: 

 
 

Se o professor optar por trabalhar com as “novas” linguagens 
aplicadas ao ensino de História, ele deve ter claro que esta 
“novidade” não vai resolver os problemas didático-pedagógicos do 
seu curso. A incorporação deste tipo de documento/linguagem não 
deve ser tomada como panacéia para salvar o ensino de História e 
torná-lo mais “moderno”. Muito menos deve ser vista como a 
substituição dos conteúdos de aprendizado por atividades 
pedagógicas fechadas em si mesmas. Todo o cuidado com a 
incorporação das “novas linguagens” é pouco, principalmente numa 
época de desvalorização do conteúdo socialmente acumulado pelo 
conhecimento científico (NAPOLITANO, 2006, p.149). 

 
 

Com essa perspectiva, podemos pensar a finalidade e importância da 

disciplina História nos dias atuais, quando encaramos a sala de aula como um 

espaço de ensino e de aprendizagem em que se valorize o caminho interdisciplinar. 

É com esse entendimento que vamos acrescentar a história ambiental como mais 

uma vertente de abordagem dos temas históricos. Sabemos, de igual modo, que a 

interdisciplinaridade é o caminho seguido por aqueles historiadores que pretendem 

explorar a história ambiental no nível acadêmico. 
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Nessas circunstâncias, é preciso utilizar as vantagens de uma proposta 

fundamentada na arte/educação, onde a construção do conhecimento ocorra de 

forma colaborativa, sendo que a atenção por estabelecer conexões reais, entre o 

assunto levantado e o cotidiano dos alunos, sirvam de eixos para que o professor de 

História possa caminhar e estabelecer condições para construir a consciência 

ambiental de seus educandos. 

 

 

3.2  Incorporando o Viés da História Ambiental na Abordagem da História Local 

 

 Este item se prestará a esclarecer um pouco as frentes de atuação que 

norteiam a história ambiental no campo acadêmico e levantar algumas das 

possibilidades e potencialidades desse viés em relação ao saber histórico escolar, 

no caso em questão, analisar a História local de Bertioga, que levará em conta as 

variáveis ambientais. 

 No item anterior, se afirmou a necessidade de se considerar a história 

ambiental como uma vertente da abordagem histórica no ensino médio e no próprio 

desenvolvimento do processo de intervenção da presente pesquisa, instante em que 

as reproduções das obras de Benedito Calixto serviram de fonte histórica para a 

reflexão sobre as transformações e permanências de alguns aspectos naturais da 

cidade de Bertioga. Em conformidade com essa proposta, lemos o seguinte parecer: 

 

(...) Com essa ênfase em áreas específicas, a história ambiental 
revela ligação também com a história regional, pois focaliza 
processos sociais (e naturais) geograficamente circunscritos, embora 
tipicamente os limites dessas áreas sejam naturais, e não sociais ou 
políticos (DRUMMOND, 1991, p.181). 

 

Neste item, preza-se ainda, pelo esforço em avançar no que foi apresentado 

anteriormente como desafio, quando se propôs repensar a finalidade da disciplina 
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História no ensino médio, frente aos problemas socioambientais do mundo 

contemporâneo. 

 A poluição, o crescimento de grandes áreas desmatadas, a utilização 

despreocupada dos recursos naturais e o processo descontrolado da expansão 

urbana, são algumas das ações humanas frente à natureza que vêm provocando o 

questionamento das contradições do atual modelo civilizatório. Sem dúvida, isso 

requer uma revisão histórica do entendimento das influências da conjuntura 

econômica e política que considerem as variáveis ambientais, sendo essa 

circunstância, a essência da história ambiental. A história ambiental é, portanto, no 

dizer de Drummond, 

 

(...) um campo que sintetiza muitas contribuições e cuja prática é 
inerentemente interdisciplinar. A sua originalidade está na sua 
disposição explícita de “colocar a sociedade na natureza” e no 
equilíbrio com que busca a interação, a influência mútua entre 
sociedade e natureza (DRUMMOND, 1991, p.185). 

 

A história ambiental estará em constante diálogo com outras disciplinas; na 

tentativa de se aperfeiçoar, acabará por caminhos experimentais, mas seguros, já 

que ela está calcada no campo maior e já consolidado que é a própria História. Com 

isso, a história ambiental poderá revisitar o passado com um novo olhar, produzindo 

um questionamento mais crítico frente ao presente. E mais uma vez Drummond 

ensina: 

Os historiadores ambientais não “visitam” protocolarmente as 
ciências naturais: dependem profundamente delas e muitas vezes 
trabalham em associação direta com cientistas naturais. Precisam 
entender o funcionamento dos ecossistemas para avaliar com 
correção o papel das sociedades humanas dentro delas, os limites 
da ação humana e a potencialidade de superação cultural desses 
limites. Frequentemente é preciso estudar até conceitos e achados 
“superados” ou “equivocados” dessas ciências, no caso (muito 
frequente) de elas terem tido alguma influência identificável no modo 
como a sociedade estudada interveio no seu ambiente. Ou seja, as 
ciências naturais, além de “aliadas”, podem ser também parte do 
próprio objeto de estudo, como manifestações culturais que ajudam a 
entender os padrões de uso dos recursos naturais (DRUMMOND, 
1991, p.182). 
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 A denominação História Ambiental como prática historiográfica surge na 

década de 1970 nos Estados Unidos, intencionada em aproximar o ofício do 

historiador com o conhecimento disponível das ciências naturais.  

Sua motivação inicial foi gerada pelo interesse em conhecer melhor a relação 

entre desenvolvimento econômico e impactos ambientais, reflexo da repercussão 

internacional da Conferência das Nações Unidas que acontecia no ano de 1972 em 

Estocolmo, na Suécia, sintonizada com os movimentos ambientalistas.  

Movimentos esses que estavam empenhados em valorizar a discussão das 

alternativas para o quadro de destruição, poluição e degradação ambiental que se 

acelerava, colocando em risco a existência futura do homem no planeta. Sobre os 

primeiros passos da história ambiental, conferimos: 

 

Donald Worster, um dos “pais fundadores” da História Ambiental, em 
certa medida inspirado em Fernand Braudel, em dois artigos já 
publicados no Brasil, distingue três campos de atuação para os 
historiadores ambientais: uma história ecológica propriamente dita, 
dos ecossistemas e suas transformações, das dimensões sociais e 
econômicas na milenar interação do ser humano com o mundo 
natural, anteriormente referida, e, por último, o conhecimento e as 
reações psicológicas diante da natureza. É enfático em sugerir o 
estudo da agricultura, sobretudo nos países do chamado Terceiro 
Mundo, como ponto de partida para a História Ambiental, uma vez 
que aquela contempla interfaces com o conhecimento do meio físico 
e das racionalizações formuladas sobre o mundo natural, com a 
incorporação pelos historiadores de noções e conceitos das ciências 
naturais (MARTINEZ, 2006, p. 52). 

 

 Donald Worster, nascido em 1941, ocupa atualmente o cargo de professor do 

Departamento de História, da Universidade de Kansas, em Lawrence (EUA). Nas 

suas palavras: 

A história ambiental é, em resumo, parte de um esforço revisionista 
para tornar a disciplina da história muito mais inclusiva nas suas 
narrativas do que ela tem tradicionalmente sido. Acima de tudo, a 
história ambiental rejeita a premissa convencional de que a 
experiência humana se desenvolveu sem restrições naturais, de que 
os humanos são uma espécie distinta e “supernatural”, de que as 
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consequências ecológicas dos seus feitos passados podem ser 
ignoradas. A velha história não poderia negar que vivemos neste 
planeta há muito tempo, mas, por desconsiderar quase sempre esse 
fato, portou-se como se não tivéssemos sido e não fôssemos 
realmente parte do planeta. Os historiadores ambientais, por outro 
lado, perceberam que não podemos mais nos dar ao luxo de sermos 
tão inocentes (WORSTER, 1991, p.199). 

 

No Brasil, o pesquisador e também professor Paulo Henrique Martinez, se 

concentra em aprofundar os estudos das relações entre passado e presente, 

sociedade e natureza, historiadores e meio ambiente e algumas perspectivas da 

história ambiental do Brasil, bem como sua pertinência na atualidade.  

Em seu livro História Ambiental no Brasil, Martinez oferece apontamentos de 

grande importância para o ensino e a pesquisa, já que aborda com destreza a 

discussão de como os historiadores podem estudar o meio ambiente e qual a 

contribuição que esse campo do conhecimento tem a oferecer para compreender a 

realidade social do século XXI. O autor afirma o seguinte: 

 

Um dos desafios para ultrapassar essa situação, sem dúvida alguma, 
está na superação dessa incômoda sensação, a de que estamos 
inertes no tempo, na atualidade, compreendendo melhor o momento 
em que vivemos. Em essência, essa sensação de aprisionamento no 
tempo presente é produto de um intenso ritmo de recriação, 
fragmentada e descontínua, da memória coletiva. Os processos 
produtivos que emergiram com a revolução técnica e informacional, 
no fim do século XX, induzem a um desabamento sistemático dos 
referenciais do passado, um dos elementos mais densos e 
poderosos na atribuição de sentido à vida social e à identidade aos 
indivíduos. E altera igualmente as paisagens e a organização do 
espaço. Esta deformação da memória coletiva suscita indagações 
quanto à sua própria natureza e a dos artífices da sua elaboração, 
destruição e recriação sistemática. Esta é uma reflexão na qual os 
historiadores têm algo a contribuir, pois a história é uma das 
principais formas de construção e reprodução da memória coletiva 
MARTINEZ, 2006, p. 16). 

 

Martinez faz um alerta quanto à disponibilidade de o historiador estar atento 

aos apelos da sociedade local, regional e nacional para uma história de seu meio 
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ambiente, a considerar que no caso do Brasil, um grande leque de temas é oferecido 

ao historiador para ser explorado na relação sociedade/meio ambiente.  

Podemos pensar alguns exemplos, como: a sua enorme diversidade de 

ecossistemas, seus mais de 8 mil quilômetros de litoral, a formação de uma 

economia agrária, o reconhecimento internacional por possuir grande diversidade de 

fauna e flora, liderar a pesquisa, a produção e o consumo de combustíveis 

renováveis em transportes.  

Isso comprova que a investida desta pesquisa está em harmonia com a 

preocupação de atender à sociedade local, na medida em que, mesmo de forma 

resumida, arrisca revisitar a história de Bertioga por esse viés da história ambiental. 

Surge, portanto, uma oportunidade para refletir junto com os alunos a 

dimensão dos universos culturais diversificados, como o indígena, por exemplo, para 

pensar como esse grupo, antes da chegada dos europeus, recorria à natureza na 

ânsia por suprir suas necessidades e, desse modo, traçar um paralelo comparativo 

com as necessidades biológicas e sociais da sociedade contemporânea, o que 

evoca diferentes maneiras de pensar e sentir a natureza. 

 Obviamente que quando falamos da história da cidade de Bertioga, nos 

remonta ao início de um tempo em que era habitada apenas por nativos indígenas e 

que depois da chegada dos europeus, começa a acelerar o processo de 

transformação da natureza. Sendo assim, é importante considerar o ambiente como 

uma construção social e analisar com cuidado o momento desse encontro entre 

europeus e indígenas, como indica o historiador inglês Peter Burke (1937), quando 

propõe: 

 

Em vez de pensar em termos de uma oposição binária entre Eu e o 
Outro, como fizeram tantas vezes os participantes de encontros 
culturais, talvez seja mais esclarecedor tentar pensar em termos de 
níveis de distância cultural. Poderíamos tentar adquirir uma visão 
dupla, ver as pessoas no passado como diferentes de nós (para 
evitar a atribuição anacrônica de nossos valores a elas), mas ao 
mesmo tempo como iguais a nós em sua humanidade fundamental 
(BURKE, 2000, p. 245-246). 
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O pesquisador José Augusto Drummond, acima referido, contribui: 

 

Assim, a colonização reuniu três grupos humanos distintos num 
terreno novo para dois deles, formando um quadro rico com 
influências culturais mútuas. Além do mais, como foi conduzida sob 
égide europeia, essa colonização deixou abundantes registros 
documentais dessas interações entre grupos sociais e entre eles e os 
diferentes ecossistemas, sob várias circunstâncias históricas e 
sociais. Isso tudo levou a episódios e processos – introdução 
intencional ou acidental de plantas e animais e de doenças do Velho 
Mundo – e vice-versa, componentes do Novo Mundo transferidos 
para o Velho Mundo, extração de recursos naturais locais em escala 
comercial, mudanças agrícolas radicais, introdução de toda a 
pecuária, novos usos do fogo, à adoção de novas tecnologias e 
muitos outros fatos de interesse para a história ambiental 
(DRUMMOND, 2002, p.18). 

 

A história ambiental, portanto, poderá contribuir na investigação do 

relacionamento do homem com o mundo natural de diferentes períodos históricos e 

em diversas sociedades, o que possibilitará o enriquecimento do instrumental teórico 

para a compreensão do presente. Além de colaborar com as pessoas que estão 

comprometidas com a construção de uma sociedade mais justa e responsável, 

poderá optar por uma postura mais ousada - sendo o propósito maior do presente 

estudo - impulsionada pela tentativa de sensibilizar aquelas pessoas que ainda não 

se atentaram para a importância e a urgência de mudar paradigmas e atitudes em 

relação às questões socioambientais. 

 Para compreender melhor as visões de natureza e fazer com que os alunos 

as percebam à luz das razões histórico-culturais, é fundamental a dedicação ao 

estudo do conhecimento histórico. Na verdade, essa dedicação é capaz de 

promover discussões intensas quanto à formação e ao entendimento da chamada 

cultura ocidental que se expande consideravelmente a partir do mercantilismo, 

destacando as transformações após a Revolução Industrial e o próprio 

funcionamento do sistema capitalista, enfatizando e problematizando a relação do 

homem com o mundo natural.  
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Martinez faz outro alerta ao afirmar que o binômio capitalismo e colonização 

pode ser um fecundo ponto de partida para os historiadores que pretendam realizar 

estudos sobre a história ambiental do Brasil. Essa visão é também compartilhada 

por Drummond quando afirma: 

 

Quero sugerir que a história ambiental pode contribuir nos próximos 
anos para que se atinja um meio termo entre os “ciclos estanques” e 
os “ciclos abstratos”. A melhor agenda para um possível grupo de 
historiadores ambientais talvez seja retomar o tema dos ciclos 
econômicos da história colonial e independente do Brasil, em clave 
ambiental. O objetivo seria identificar, em escala regional e local, que 
tipos de sociedade se formaram em torno de diferentes recursos 
naturais, que permanência tiveram essas sociedades e que tipo de 
consequências elas criaram para os seus ambientes sustentarem 
outros tipos de sociedade (DRUMMOND, 1991, p.195).  

 

  Esse pesquisador enriquece a discussão, ao propor que o cientista social 

deve atribuir às forças da natureza um estatuto de agente condicionador ou 

modificador da cultura, sem cair, obviamente, nas normas estruturais deterministas 

do século XIX; ou seja, é necessário investigar o papel da natureza na criação dos 

métodos produtivos e, por outro lado, como esses métodos afetam a natureza. 

Ele traça algumas características metodológicas e analíticas da história 

ambiental; para citar duas: a primeira é a de que a história ambiental pode ser 

ajustada com a história regional, o que sustenta a importância do presente estudo. A 

segunda característica é a necessidade de se estabelecer o diálogo sistemático com 

as ciências naturais, para se alcançar o entendimento das particularidades dos 

quadros físicos e ecológicos da região estudada. 

Diante desse quadro, a tentativa agora é partir para uma breve análise da 

História de Bertioga, apresentando os episódios mais relevantes de seu passado, no 

intuito de arriscar a incorporação do viés da história ambiental; o objetivo foi 

esclarecer o que foi abordado com os alunos no momento da intervenção artística, 

ao utilizar as reproduções das pinturas de Calixto como valiosa fonte histórica.  
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Localizada no litoral norte do Estado de São Paulo, área da Região 

Metropolitana da Baixada Santista, a cidade possui uma grande importância 

histórica no cenário nacional. Segundo os dados do IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, a cidade possuía 39.091 habitantes em 2007, abrangendo 

um território de 492km².3 

Nesse território inclui-se o Parque Estadual da Serra do Mar, que se estende 

por mais da metade do total da área do município. Com mais de trinta e três 

quilômetros de praia, uma extensa área de manguezais, rios e cachoeiras4, a cidade 

oferece considerável potencialidade para o desenvolvimento turístico, o que 

demanda ações de responsabilidade no que se refere ao planejamento urbano, no 

intuito de minimizar os impactos negativos do turismo no ecossistema da região. 

 

No mapa abaixo, a localização da cidade para visualizar melhor a 

dinâmica da região na qual está inserida:  

 

Figura 1 - Distribuição da Urbanização na Baixada Santista.    

Fonte: AFONSO, 2006, p.23. 

 

                                                 
3
 Disponível em http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1. Acessado em: 22 mar. 2009. 

4
 Disponível em http://www.bertioga.sp.gov.br/historia.asps. Acessado em: 23 mar. 2009. 

http://www.bertioga.sp.gov.br/historia.asps
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A proximidade do complexo industrial de Cubatão, mesmo com as rigorosas 

mudanças que as indústrias já estão fazendo, torna mais frágil a manutenção do 

ecossistema, pois os gases tóxicos produzidos têm extrema dificuldade de dispersão 

por causa da Serra do Mar, sendo que o padrão de circulação das águas no estuário 

faz com que os efluentes industriais fiquem retidos no fundo dos canais e 

manguezais. 

 

No dia 29 de agosto de 2006, os funcionários da Prefeitura Municipal de 

Bertioga, em audiência pública, explicaram que o município tem dentro de seus 

domínios territoriais 85% de sua área como sendo de preservação ambiental5, sendo 

necessário a criação de um plano diretor eficaz para o uso dos 15% destinados à 

ocupação urbana.  

               

Figura 2 -  Distribuição da cobertura vegetal natural. 

Fonte: AFONSO, 2006, p.143. 

 

                                                 
5
 Disponível em 

http://www.ibiosfera.org.br/Images/Atividades/DefensoriaAmbiental_Brasfanta/Coment%C3%A1rios%20iBiosfera
%20Brasfanta.doc. Acessado em: 23 mar. 2009 

http://www.ibiosfera.org.br/Images/Atividades/DefensoriaAmbiental_Brasfanta/Coment%C3%A1rios%20iBiosfera%20Brasfanta.doc
http://www.ibiosfera.org.br/Images/Atividades/DefensoriaAmbiental_Brasfanta/Coment%C3%A1rios%20iBiosfera%20Brasfanta.doc
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 Conhecida inicialmente por Buriquioca (morada dos macacos), a cidade 

recebeu esse nome segundo a designação tupi-guarani, por causa da existência de 

um pequeno morro procurado pelos macacos como abrigo ao anoitecer. Mas, o que 

se sabe, é que os primeiros colonos portugueses ouviram e entenderam da boca 

dos índios o nome Bertioga. 

“Buriqui” significa macaco e “oca”, significa casa, morada. O nome científico 

deste animal é Brachyteles arachnoides, pertence à Classe Mammalia, da Família 

Cebidae e Ordem Primates.  

O animal está ameaçado de extinção, sendo raramente encontrado nos 

arredores da cidade, devido à caça predatória e à diminuição de seu hábitat natural. 

Presente no que restou de Mata Atlântica, do sul da Bahia até São Paulo, 

considerando os Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Norte do 

Paraná. De hábitos arborícolas, vive em altitudes de 600 e 1.800 metros. Como 

característica gerais, podemos ainda citar que: 

 

Sua dieta constitui-se de folhas, frutos, brotos, sementes, flores e 
insetos. É o maior primata do Continente Americano, os machos 
podem atingir até 15 Kg. Seu pêlo é pardo, com tons de amarelo no 
ventre e no interior dos membros, a cor preta cobre toda a sua cara, 
podendo ocorrer em certos indivíduos tons mais claros, locomovem-
se com muita rapidez com a ajuda de sua longa cauda preênsil 
(ausência de pelos na parte interna de seu rabo), que funciona como 
um quinto membro e auxilia na sua alimentação. Vivem em grupos 
de 20 até 30 animais, não são agressivos e na hora da disputa por 
comida ganha quem gritar mais alto (...) (SANTOS In: LICHTI, 2002, 
p.11). 

  

 É interessante saber o significado de outro nome de origem tupi: “CAIÇARA”. 

Assim foram chamados pelos índios os primeiros colonos portugueses que 

habitavam esse litoral e intencionados em “limpar” o terreno ao redor das instalações 

construídas para moradia. Como forma de facilitar o cultivo agrícola, afastar animais 

perigosos e ter uma melhor visão da chegada de inimigos, como os índios Tamoios, 

que eram antropofágicos, eles acabavam por colocar fogo num trecho de mata.  
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 Os índios assustados, sem saber bem o que estava acontecendo e 

preocupados com a destruição daquilo que eles consideravam sagrado, gritavam 

“CAIÇARA‟‟! “CAIÇARA”!. Em tupi, CAI quer dizer “queimada” e ÇARA, refere-se o 

“agente, o executor”, sendo portanto, “aquele que coloca fogo”. O tempo passou e 

essa denominação tomou o sentido de designar o morador do litoral, em tom 

romantizado, do inocente pescador de hábitos simples. 

O início do processo de colonização do país contou com a presença do 

fidalgo, soldado e aventureiro, Martim Afonso de Souza. Era o ano de 1530 quando, 

com mais de 400 homens em sua esquadra, Martin Afonso zarpa de Portugal com a 

missão de fixar núcleos de povoamento ao longo da costa brasileira; teriam o 

objetivo de proteger o território de ataques de nações estrangeiras dispostas a 

procurarem ouro e estabelecerem domínio territorial.  

O ano de 1531 marca a sua chegada na região, ocasião em que é nomeado 

Governador Geral da Costa do Brasil, de onde, pouco tempo depois, parte para 

fundar, em 22 de janeiro de 1532, a Vila de São Vicente. 

É também no ano de 1532 que começa a construção da primeira fortaleza do 

Brasil, feita primeiramente em paliçada de madeira. Recebeu o nome de Forte São 

Tiago. Não sendo capaz de deter os Tamoios que a incendiaram, e no ano de 1547 

é reformada e reforçada, com a estrutura composta de pedras e uma mistura de 

conchas moídas e óleo de peixe para assentá-las.  

Somente no ano de 1765 o Forte São Tiago recebe sua nova denominação, e 

passa a ser conhecido como Forte São João e, desde 1940, é tombado pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 
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                               Figura 3 - Forte São João (Bertioga-SP). 

                   Fonte:www.y-goa.com.br/lugares/forte%20são%20joão.jpg. 

                   Acessado em: 15 de set. de 2009.                    

Foi construído em lugar estratégico, no Canal de Bertioga, o que permitia uma 

melhor visualização da chegada dos inimigos pelo mar ou pelo rio, como podemos 

observar na foto abaixo: 

 

             Figura 4 - Forte São João e Canal de Bertioga-SP. 

                         Fonte:http://guiadolitoral.uol.com.br/imgnoticia/bertioga_vista%20aerea.jpg.                          

                         Acessado em: 15 de set. de 2009. 

http://guiadolitoral.uol.com.br/imgnoticia/bertioga_vista%20aerea.jpg
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Foi dessa fortaleza que a esquadra de Estácio de Sá saiu para fundar a 

cidade do Rio de Janeiro em 1565. Depois de missa rezada por Anchieta, ele 

organizou a armada e partiu com a ajuda de José Adorno, fidalgo genovês que 

participou da fundação da cidade de Santos. 

  Passaram pelo Forte nomes como João Ramalho e o artilheiro Hans Staden, 

aventureiro alemão que sofreu um naufrágio na região e foi recebido pelos irmãos 

Braga, que o acolheram. E ao reconhecerem seu bom conhecimento em guerras, 

ofereceram recompensas para aceitar a investida de organizar a defesa contra os 

Tamoios de Ubatuba. Certo dia, andando pela mata e distraído em uma caça, Hans 

foi capturado pelos Tamoios e levado até a tribo em Ubatuba, de onde escapou 

muito tempo depois, quando uma embarcação francesa conseguiu livrá-lo das mãos 

desses índios. 

Os padres jesuítas Manoel da Nóbrega e José de Anchieta, com o apoio do 

jovem genovês José Adorno, partiram de Bertioga para Ubatuba no ano de 1563, em 

missão de paz durante o que ficou conhecido como a Confederação dos Tamoios. 

 

No ano de 1563 uma notícia terrível, descida do litoral norte da 
Capitania, vinha alarmar o mundo cristão vicentino e pôr em 
polvorosa os arraiais da Colonização em todo o Sul. A pequena 
população de Santos, São Vicente e São Paulo de Piratininga, 
sobressaltada, entregava-se a uma dolorosa expectativa ante o que 
se dizia das atividades tupinambás. Anunciava-se a Confederação 
dos Tamoios, a reunião de todas as tribos sujeitas a Coaquira, 
Aimberê, Cunhambebe e Pindobuçu, num total de vinte mil 
guerreiros; a concentração total dos antropófagos em Ubatuba, para 
a descida de extermínio sobre Bertioga, Goiaó e Paranapiacaba, 
para a eliminação dos “pêros” e seus descendentes. Afirmava-se que 
a onda humana visava não só à reconquista da terra como à punição 
de alguns apresamentos de tupinambás, especialmente mulheres, 
levados a efeito por caçadores reinóis (SANTOS In: LICHTI, 2002, 
p.26-27). 

  

Um mês depois que partiram para a missão, retornaram José Adorno e 

Manuel da Nóbrega, e com eles vieram alguns representantes da tribo Tamoios. 

Para garantir a volta desses últimos, ficou combinado que José de Anchieta ficaria 
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na tribo como garantia. O resultado foi positivo, visto que os emissários tamoios 

foram recebidos com festa em Santos e em São Vicente. 

Outro episódio interessante ocorreu por volta do século XVII, época em que a 

iluminação pública e particular, feita com azeite de peixe, começou a se expandir no 

Brasil. Para isso, foi criada em Bertioga a Armação das Baleias para produzir o óleo 

que abasteceria Santos, São Vicente, São Paulo de Piratininga, São Sebastião e 

parte do Rio de Janeiro. Prática que perdurou até fins do século XVIII, quando, pela 

caça excessiva, ficou escassa a quantidade de baleias. Devido às águas frias, as 

baleias do litoral de Bertioga retardaram um pouco mais o fim do óleo: 

 

(...) Bertioga foi de fato e por dois séculos a luz de duas Capitanias, 
até a entrada do gás carbônico, que só foi utilizado na iluminação 
pública de Santos depois da guerra com o Paraguai, entre 1870 à 
1872. Era o prelúdio do século da eletricidade, e quando a 
maravilhosa energia descoberta pelo engenho humano surgiu, foi 
ainda em Bertioga que serviu à cidade e a todo o município, porque 
foi de lá, dos mananciais do Itapanhaú, das grandes Usinas da 
Companhia Docas de Santos, instaladas em Itatinga, que ambas 
vieram, a luz e a força, em fornecimento regular que durou até há 
poucos anos, continuando porém a movimentar todo o cais do porto 
santista e a iluminá-lo (SANTOS, In: LICHTI, 2002, p.42). 

 

Ainda no século XVIII, em especial o ano de 1728, Bertioga continuou a ser o 

palco de mais um episódio histórico relevante e curioso, que reverbera em âmbito 

nacional e internacional porque as suas florestas serviram de base para que as 

falsas moedas de ouro, em perfeita imitação, fossem produzidas. Quando foram 

enviadas a Portugal num caixote, causaram grande escândalo ao serem 

descobertas: 

 

Foi aberto um inquérito em São Paulo, ordenado furiosamente pelo 
Rei, revelando-se ao fim que o autor da troca havia sido o próprio 
provedor, Sebastião Fernandes do Rego, com a conivência do 
capitão General. Só então repararam todos que Sebastião 
Fernandes realizara, em seis anos, uma fortuna de 800.000 
cruzados, que representaria hoje uma quantia considerável, 
procedendo-se então a uma verdadeira devassa em sua vida, 
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recolhido o criminoso à enxovia da Fortaleza de Santo Amaro da 
Barra Grande de Santos (SANTOS, In: LICHTI, 2002, p.34). 

 

No começo do século XIX, com o fim da exploração do óleo de baleia, o 

vilarejo perde sua importância econômica e se transforma em um refúgio para o 

lazer e o descanso. Com alguns sítios e chácaras de veraneio de famílias abastadas 

de Santos, seu núcleo urbano era composto por pequenos grupos de pescadores 

amadores, que buscavam não mais que seu próprio sustento, conforme esta 

narrativa: 

 

O renascimento de Bertioga só veio surgir no Século XX, ou mais 
precisamente a partir de 1930, quando conquistou sua condição de 
Distrito de Paz e, posteriormente, de Subprefeitura (...) Na vila 
vegetava um reduzido comércio rudimentar que atendia, 
precariamente, as famílias de pescadores que ali residiam, formando 
um núcleo de casas que se dispersavam numa estreita faixa de terra, 
ao longo de 3 ou 4 Km de praia (LICHTI, 2002, p.58).  

 

Nessa época, a caxeta ou caixeta, madeira leve usada na fabricação de 

calçados, era o recurso natural extraído na região que impulsionava a pequena 

economia da Vila, que, na época, era constituída de, aproximadamente, três casas 

de comércio e duas dúzias de residências nas proximidades do porto da barca: 

 

Somente na década de 1940, o pequeno núcleo viu esboçar-se o que 
viria a ser a sua grande função: centro balneário. Bertioga dispunha 
somente de uma modesta pensão e algumas famílias, que 
começaram a frequentar suas praias iniciaram a construção de casas 
de veraneio. Por outro lado a instalação da Colônia de Férias do 
Sesc, em 1948, a cerca de 3 ou 4 Km da vila, contribui para torná-la 
mais conhecida e um pouco mais procurada. Mas, durante muito 
tempo, subsistiu um grande problema: o meio de transporte; apenas 
duas vezes por dia Bertioga recebia seus visitantes, vindos de 
Santos, pelo Canal (LICHTI, 2002, p.73). 

 

Poucos anos depois, era fácil observar o aumento na construção civil, em 

especial, segundas residências destinadas ao lazer, momento em que o número de 
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visitantes foi intensificado com a construção da Rodovia Prestes Maia (Rio-Santos) e 

do asfaltamento da estrada que atravessa a Ilha de Santo Amaro, em 1959, 

facilitando o acesso via Guarujá, como narra o estudo de Afonso:  

 

(...) Até o início do século XX, a atividade turística se restringia às 
elites, mas a conquista de tempo livre pelos trabalhadores e a 
melhoria das condições de acessibilidade às praias permitiram que 
as viagens turísticas se tornassem acessíveis às classes sociais 
menos abastadas. Essas viagens intensificaram-se a partir dos anos 
de 1940 e 1950, graças à popularização do automóvel e à 
construção ou asfaltamento das estradas de rodagem. Tais fatores, 
aliados às condições econômicas oscilantes do Brasil, fizeram com 
que a compra ou a construção de imóveis se transformassem em 
investimento (AFONSO, 2006, p.172). 

 

Por volta de 1961, apenas uma empresa de ônibus fazia a viagem uma vez 

por dia para São Paulo; no final dos anos de 1970, é construída a estrada que faz a 

ligação de Bertioga com o município de Mogi das Cruzes, acelerando o processo de 

ocupação urbana que acontecia sem o planejamento adequado. Como 

consequência do que ocorreu com grande parte dos municípios litorâneos paulistas, 

o aumento do número de residências não foi proporcional à construção de sistemas 

adequados para a coleta e destino final do esgoto, lançando-o direta ou 

indiretamente nos cursos d‟água que seguem para o mar, como esclarece este 

texto: 

 

Somente 6% da população municipal são atendidas por rede de 
esgotos. O condomínio Riviera de São Lourenço e a Colônia de 
Férias do Sesc construíram estações de tratamento de seus esgotos, 
e vários loteamentos turísticos têm implantado sistemas simplificados 
de coleta e tratamento, visando a minimizar o problema de 
contaminação das águas, mas os vários cursos d‟água que afluem às 
praias e o Rio Itapanhaú recebem esgotos sem tratamento 
(AFONSO, 2006, p. 211 e 212). 

 

É também no final de 1970 que começam as obras do Riviera de São 

Lourenço, um empreendimento imobiliário que pretendia urbanizar 9 milhões de 



 

 

65 

65 

metros quadrados. Desse montante, reservaram 2 milhões e 600 mil metros 

quadrados de áreas verdes. Com objetivo de, ao final de sua implantação, abrigar 65 

mil habitantes, chegou à marca de 50% de seu projeto implantado em 2002.  

Com sistema completo de coleta, adução e tratamento de esgotos, pretendeu 

atender os requisitos que garantem o controle ambiental de sua água. Além da 

coleta seletiva de lixo, possui um importante programa de destinação de pilhas e 

baterias descartadas. Esses materiais passam por um processo de encapsulamento 

para, depois, servirem como agregado de concreto na fabricação de blocos a serem 

utilizados na produção de guias: 

 

Os esforços de todas estas preocupações e cuidados urbanísticos 
levaram a Riviera de São Lourenço à conquista da certificação ISO 
14.001, emitida pelo órgão certificador ABS Quality Evaluations, 
tornando-se, desta forma, o primeiro projeto de desenvolvimento 
urbano a receber o certificado de gestão ambiental em todo o mundo 
(LICHTI, 2002, p.188). 

  

Tais iniciativas servem de exemplo de como é possível superar a dicotomia 

dominante, quando se coloca como alternativas unilaterais a opção de se urbanizar 

ou se conservar. Mas, não se tratou de um empreendimento perfeito, pois o seu 

processo de implantação final requereu mão-de-obra da construção civil e como 

sabemos da realidade salarial desses trabalhadores, um grave problema 

socioambiental surgiu na cidade quando essas pessoas, não possuindo condições 

de adquirir um imóvel na oferta do mercado formal, acabam por construir suas 

habitações ou sub-habitações de forma espontânea e irregular, em áreas carentes 

de infraestrutura, como arruamento, água e esgoto, terminam por avançar em áreas 

verdes, muitas vezes protegidas por lei. 

A pesquisadora Cíntia Maria Afonso, dedicada ao estudo do litoral paulista e 

de seus padrões de urbanização em contraste com os desequilíbrios ambientais, 

caracteriza esse tipo de ocupação:  

 

Na maioria dos assentamentos predomina: 
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-Abastecimento insuficiente de energia elétrica, sendo comuns as 
ligações clandestinas. 
-Abastecimento insuficiente de água, sendo utilizados os rios nas 
áreas serranas ou poços nas áreas planas. 
-Ausência de rede de esgoto, com despejo dos efluentes domésticos 
em valas a céu aberto. 
-Ausência de coleta de lixo, que é queimado ou lançado nos rios. 
-Ausência de calçamento. 
-Falta de escolas e postos de saúde. 
-Ausência de espaços recreativos (AFONSO, 2006, p.191). 

 

É preciso ressaltar que a cidade conquistou sua emancipação de Santos em 

1993, ocasião em que se verificou um crescimento vertiginoso da expansão urbana, 

que eliminou, por exemplo, grande parte da cobertura vegetal, alterando os padrões 

de drenagem das planícies costeiras. Tal fato provocou a discussão de como tornar 

viável, do ponto de vista econômico, um empreendimento imobiliário ou turístico que 

tivesse a preocupação de preservar o meio ambiente ao proporcionar o lazer, mas 

que priorizasse a manutenção da dinâmica dos ecossistemas terrestres e estuarinos 

e da sociedade local. 

Ao se tratar da sociedade local, não podemos esquecer que existe um grupo 

remanescente de indígenas que vive na região, em um número aproximado de 300 

integrantes. São da etnia Guarani, dos subgrupos Mbyâ e Nãndeva, ocupando um 

espaço de 948 hectares: 

 

A Terra Indígena Ribeirão Silveira localiza-se na divisa dos 
Municípios de Bertioga e São Sebastião, distante cerca de 40 km do 
centro do Município de Bertioga, pela rodovia Prestes Maia, sentido 
São Sebastião, mais precisamente nos bairros de Boracéia e Barra 
do Una. Situa-se nas cabeceiras do Rio Silveira e Rio Ribeirão 
Vermelho e seus afluentes. Tem cerca de 948 hectares, assegurados 
pelo Decreto da Presidência da República nº 94.568, de 8 de julho de 
1987 (LICHTI, 2002, p.83). 

  

 Sobre a condição atual dos indígenas em Bertioga, encontramos: 
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Embora limitados pelas condições ambientais, os Guarani tiram da 
mata a maioria dos alimentos para sua subsistência. A coleta, a caça 
e a pesca são fontes importantíssimas para manutenção física e 
cultural deste povo. As invasões progressivas através de 
loteamentos de áreas vizinhas à terra indígena devastam grandes 
áreas para especulação imobiliária e deflagram mudanças no modo 
de vida indígena. Na Aldeia do Ribeirão Silveira, as transformações 
ocorridas na economia da aldeia, oriundas do contato com a 
civilização, têm provocado uma relativa mudança em certos padrões 
tradicionais. Hoje, a coleta e a roça têm uma importância maior do 
que a caça e a pesca, assim como a venda de artesanatos, que 
também tem adquirido importância substancial (LICHTI, 2002, p.89). 

 
 

Em relação aos problemas ambientais, é possível citar, por exemplo, o lixo 

doméstico na areia da praia. São raras as lixeiras públicas, fator agravado pela falta 

de hábito dos frequentadores em destinar adequadamente as embalagens de 

alimentos e de bebidas, levando-as consigo até encontrar uma lixeira. Esse 

problema em especial foi percebido e sentido pelos alunos participantes, o que 

impulsionou o desenvolvimento da presente pesquisa, uma vez que o tema tratado 

estava presente em suas preocupações.  

 

Sendo um balneário turístico, procurado por aqueles que buscam o lazer e a 

beleza natural, a cidade sofre um aumento sazonal da população, mais que o dobro 

na alta temporada de verão, aumentando o consumo de água e a geração de esgoto 

doméstico. E como os sistemas de coleta em geral não são dimensionados para 

essa situação, ocorre que, em muitos casos, esse esgoto é lançado em galerias de 

águas pluviais e pequenos córregos que afluem no mar, prejudicando a qualidade 

das águas o que, consequentemente, pode provocar doenças nos banhistas. 

 

O processo natural da maré vazante permite a drenagem das águas dos 

córregos para o mar, carregando em maior quantidade os dejetos de esgotos às 

praias, piorando a situação. Mas, a dinâmica das marés, também age positivamente, 

quando as marés de enchente trazem grande volume de água afluente, 

possibilitando a diluição dos esgotos presentes nas águas das praias, impedindo a 

aproximação de cursos de água eventualmente contaminados. 
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A pesquisadora abaixo citada pontua de maneira mais abrangente a situação 

da água no ecossistema dessa região:  

 
 

A condição de intensa fragilidade do complexo estuarino e das águas 
continentais e marinhas que afluem ao estuário não tem sido 
considerada nas ações urbanas, e as águas têm sido 
invariavelmente contaminadas por efluentes urbanos, seus limites 
alterados por aterros e os canais dragados para o tráfego de 
embarcações, ações que ignoram a dinâmica natural. Concorre para 
a permanência dessa condição de descaso para com as águas o fato 
de a cidade somente se abrir para as praias, desconsiderando os 
valores cênicos e de uso do complexo estuarino (AFONSO, 20006, 
p.136-137). 

 
 
Não só a água sofre impacto negativo com a falta de planejamento urbano e a 

falta de consciência ambiental. O solo, a vegetação e o ar também são atingidos, por 

uma condenável prática disseminada entre a grande maioria dos moradores, que 

ateiam fogo no material orgânico, produto da limpeza de quintal ou de terrenos 

vizinhos, juntando a esse, toda sorte de material, como o lixo doméstico, restos de 

móveis, pneus, entre outros. 

 

Para entender melhor o problema, é necessário conhecer a história da própria 

cidade, principalmente aquela que não foi escrita em linhas oficiais, tornando-se 

reveladora da origem de sérios problemas ambientais. Em contrapartida, notou-se 

entre os educandos um discurso superficial, ou respostas prontas ou já instituídas, 

onde se constata facilmente a carência de conhecimento sobre os problemas 

ambientais local e global. 
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4. HISTÓRIA, PAISAGEM E MEIO AMBIENTE 

 

 

4.1  O Valor da Paisagem no Contexto Histórico 

 

 

Neste item, foi investigado, de modo resumido, como o termo „paisagem‟ vem 

sendo explorado por diferentes áreas do conhecimento. Será, então, apresentado 

um breve panorama histórico da sua apropriação, consolidada inicialmente pela 

geografia clássica até ser escolhida como objeto de interesse no campo 

historiográfico.  

 

 Perfaz-se um segmento do caminho que procura focar algumas relações de 

seu uso cotidiano, contemplando também as questões ligadas à ideia de 

preservação e valorização daquilo que podemos chamar de paisagens históricas 

que, no nosso caso, constituem um patrimônio natural e cultural. É importante saber 

que a proteção do patrimônio natural já existe em termos legais há algum tempo, 

sendo amparada pela Política Nacional do Meio Ambiente na forma da Lei nº 

6.938/81. 

 

Uma breve análise da apreensão da paisagem natural, presente na literatura, 

servirá como exemplo de uma das confluências que podem afetar o entendimento 

da maneira pela qual algumas pessoas encaram e definem a paisagem. Pois a 

literatura é uma das manifestações culturais que, de um modo especial, se serviu da 

paisagem no seu processo criativo. A singularidade e o brilho da análise literária 

estão, justamente, em permitir-nos captar o que não está escrito ou, em outros 

termos, como nos esclarece Wolfgang Iser: 

 
 

Se a literatura permite, pois, formar a plasticidade humana, sua 
existência assinala uma tendência à objetivação; essa tendência, no 
entanto, não pode assumir nenhuma figura definitiva: a superação de 
limites é a condição de sua manifestação. Se a literatura converte 
essa plasticidade em forma, o desdobramento desta se torna o 
espelho do homem que sempre tenta superar a si mesmo. Por este 
motivo, ela é aquele meio que não só pretende algo, como também 
mostra que tudo o que é determinado é ilusório (ISER, 1996, p.9). 
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Procurar esclarecer o termo „paisagem‟ será útil para a composição teórica da 

pesquisa, por ser condizente com a busca do entendimento de como se dão as 

relações subjetivas entre o homem e o meio ambiente. Vamos lembrar que o público  

- alvo participante do trabalho vive em uma cidade litorânea com mais de trinta e três 

quilômetros de praia, na qual lhe atribuem certo valor paisagístico; esse valor, na 

prática, está materializado na exploração comercial de suas potencialidades 

turísticas e do mercado imobiliário, propulsores de grandes transformações 

econômicas, sociais e ambientais. 

 

Esse contexto natural permite pensar a possibilidade de analisar a paisagem 

cultural e avaliar as manifestações materiais resultantes dos modos de vida de uma 

comunidade, decorrentes de seus valores culturais ao longo de um processo 

histórico de ocupação. 

 

Nesse caso, o valor paisagístico possui o atributo mencionado anteriormente 

referente à paisagem histórica, constituindo um patrimônio natural e, ao mesmo 

tempo, cultural, já que a cidade de Bertioga foi palco de intensos conflitos pelo 

domínio territorial, ora em defesa externa de outros europeus, que não eram bem 

vindos, ora atingida por ataques de tribos indígenas da região, culminando, assim, a 

construção do primeiro forte do Brasil no começo do século XVI. Dentre as várias 

personagens importantes da história do Brasil, o cenário do processo de colonização 

contou com a presença atuante de Manoel da Nóbrega e José de Anchieta. 

  

Mas, é a paisagem vivida que nos interessa no que tange às condições 

ambientais e à qualidade de vida. 

 

O “valor paisagístico” de um lugar cria uma disputa de atenção entre aqueles 

que estão ligados à preservação ambiental e os investidores em turismo. Se esses 

últimos, bem como a população local e o governo, não levarem em conta os 

princípios de preservação do meio ambiente, pode ocorrer um acelerado processo 

de destruição, afetando a qualidade de vida das pessoas, o microclima da região e, 

consequentemente, a própria perda de sua potencialidade turística. Além disso, está 

em jogo a questão cultural, de identidade ligada ao sentimento de pertencimento 

onde o “valor paisagístico” pode ser usado como elemento ímpar para o educador 
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despertar o interesse dos alunos na discussão das questões ambientais. Moraes 

acrescenta: 

 
 

Portanto, as formas espaciais criadas pelos homens expressam 
muito das relações sociais vigentes na época em que foram 
produzidas. A este relacionamento contínuo e progressivo entre as 
sociedades e a superfície terrestre denomina-se processo de 
valorização do espaço. Valorização, pois a relação – objetivada pelo 
trabalho humano – implica a apropriação e criação de valores. 
Tratam-se de riquezas naturais transformadas em objetos de 
consumo e de formas construídas que se agregam ao solo sobre o 
qual estão erguidas. Em outras palavras, trabalho materializado na 
paisagem, valor depositado nos lugares – é em função disso que os 
espaços passam a se diferenciar por características humanas e não 
apenas por condições naturais variáveis (MORAES, 2002, p.35). 

 
 

Mais do que uma construção intelectual e de significados científicos, a 

paisagem pode ainda tocar o inexplicável, fazer vibrar aquilo que se soma ao mais 

íntimo, sendo que a percepção total e acabada pode trazer para os mais sensíveis 

um estado de êxtase por estar diante dela, de tê-la encontrado; ao mesmo tempo, 

então, o vazio que era sentido na sua busca já não existe mais e, portanto, a 

ausência desse vazio agora preenchido, pode provocar vertigem e deslocamento, 

que transcende aquilo que é possível explicar com palavras, quase como uma 

experiência mística ou religiosa, em que o intuitivo aflora e, por um instante, abafa o 

estado racional consciente.  

 

Essa situação hipotética pode servir para a reflexão sobre o sujeito que se 

sensibiliza diante dela, resultando numa discussão referente à questão do valor. 

Existem aqueles que percebem, que sentem e que lhe atribuem um valor, que pode 

variar, por exemplo, desde o valor econômico até o valor sentimental, saudosista ou 

poético e existem aqueles que “não a reconhecem como tal”, passando-lhes 

despercebido e não como um recorte especial do real.  

 

O intuito aqui é esclarecer um pouco as possibilidades que a palavra 

„paisagem‟ vem sendo empregada; mais adiante, nos itens posteriores, segue a 

esteira de uma abordagem angular, partindo do mais abrangente neste primeiro item 

ao mais pontual; no próximo item, portanto, a „paisagem‟ será tema de investigação 

na relação com o imaginário social. Na sequência, será apresentado um tópico 
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sobre a pintura de paisagem e, para finalizar esse conjunto, um item pontual sobre o 

pintor Benedito Calixto. Tudo isso para aproximar do teor pretendido nesta pesquisa, 

que procura considerar a paisagem mais que uma construção intelectual ou uma 

descrição sensorial do vivido, algo que a descrição em palavras talvez não possa 

alcançar. Caberá, então, investigar se a arte é capaz de chegar a esse resultado.  

 

Antes de ser um termo conceitual, „paisagem‟ é um vocábulo polissêmico; não 

é difícil constatar que, no seu uso cotidiano ela se apresenta de modo diversificado, 

dependendo de como cada pessoa a entende.  

 

Como conceito utilizado no universo científico, a polissemia também não é 

diferente. Com efeito, o geógrafo, o artista, o arquiteto, ou o historiador, percebem-

na e a definem conforme o funcionamento interno de cada campo. Mesmo dentro de 

um mesmo campo, pode haver divergências, vicissitudes ou subdivisões por 

categorias, como acontece na geografia, quando se acrescenta um qualificativo na 

tentativa de estabelecer uma ordem classificatória para facilitar seu estudo: 

paisagem rural, paisagem natural, paisagem urbana. 

 

Investigar e apresentar esse panorama histórico - mesmo que de forma 

sucinta - de como o termo foi tratado por diferentes áreas do conhecimento, é algo 

fascinante, na medida em que revela como as reflexões sobre o tema geram 

convenções que são construídas e desconstruídas conforme surgem novas 

descobertas científicas, tanto teóricas quanto materiais - como a criação de 

equipamentos sofisticados de observação do microcosmo e macrocosmo - capazes 

de alterar a percepção dos indivíduos. O avanço da pesquisa em Física, por 

exemplo, provoca o repensar de vários paradigmas. Capra apresenta essa situação 

da seguinte maneira: 

 
 

Na Física relativística surge uma nova situação, porque o tempo é 
acrescentado às três coordenadas espaciais como uma quarta 
dimensão. Uma vez que as transformações entre diferentes 
referenciais expressam cada coordenada de um referencial como a 
combinação das coordenadas do outro, uma coordenada espacial 
num referencial aparecerá geralmente como uma mistura de 
coordenadas de espaço e tempo no outro. Trata-se, na verdade, de 
uma situação inteiramente nova. Cada mudança de sistemas de 
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coordenadas mistura espaço e tempo numa forma matemática bem 
definida. Os dois não podem, pois, ser separados porque o que é 
espaço para um observador será uma mistura de espaço e tempo 
para outro. A teoria da relatividade mostrou que o espaço não é 
tridimensional e que o tempo não é uma entidade isolada. Ambos se 
acham íntima e inseparavelmente conectados e formam um 
continuum quadridimensional denominado “espaço-tempo”. Esse 
conceito de espaço e tempo foi introduzido por Hermann Minkowski, 
numa famosa conferência pronunciada em 1908 [...] (CAPRA, 2002, 
p.131). 

 
 

Ou, então, quando aumenta o número de disciplinas interessadas em abordar 

o assunto e cada qual tentará dar sua contribuição a partir das propriedades de seu 

próprio campo. Neste último caso, houve um episódio interessante que retrata essa 

situação e a disputa pelo termo: 

 
 

Desde 1938 no Congresso Internacional de Geografia de Amesterdã, 
houve a preocupação de definir este <<objecto essencial>> (George) 
para a curiosidade e os estudos geográficos, mas sobretudo para 
afirmar que o conceito de paisagem na geografia humana é pouco 
claro e pouco exacto devido a várias ciências se terem apoderado do 
termo usado, além disso, pelos artistas num sentido estético. Como 
se as outras disciplinas fossem responsáveis pela confusão que 
reina nas próprias fileiras dos geógrafos! (CHANTAL & RAISON, 
1984, p.141). 

 
 

Tema corrente na geografia clássica, inicialmente dividida entre paisagem 

natural para a geografia física, e paisagem rural para a geografia humana - ambas 

fortemente calcadas em preocupações descritivas - recorriam ao termo quase como 

substituto para espaço e lugar. 

 

É com La Blache na Escola Francesa que aparece o conceito de paisagem 

humanizada, até então considerada exclusivamente rural pelos geógrafos de 

formação naturalista do século XIX. Com essa nova visão, estreita-se o foco na 

relação do homem com o meio ambiente, firmada nas asas do possibilismo.  

 

No final do século XIX e começo do século XX ocorre uma série de 

transformações importantes nas ciências humanas, com destaque na sociologia e 

antropologia com Émile Durkheim (1858-1917) e Marcel Mauss (1872-1950), 

respectivamente, que se dedicaram ao exaustivo estudo da complexidade analítica 
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dos comportamentos sociais, criando a revista l’ Année sociologique (1897). Na 

história, com Lucien Febvre (1878- 1956) e Marc Bloch (1886-1944), o esforço em 

se afastar do positivismo e do factual político toma corpo na criação em 1929 da 

revista Annales d’histoire économique et sociale, além da ampliação do conceito de 

fontes históricas, até então muitas vezes restrita aos documentos textuais. Na 

geografia: 

 
 

[...] com o pioneiro Vidal de la Blache (1848-1917) Demangeon 
(1872-1940), de Martonne (1873-1955) notadamente, inovam. Nos 
Annales de géographie (1891) a geografia humana aparece: estuda-
se aí o homem em seu meio, e não mais unicamente o meio. História 
e geografia enriquecem-se mutuamente (TÉTART, 2000, p.107). 

 
 
Alguns anos depois, Carl Ortwin Sauer (1889-1975), fundador da Escola de 

Berkeley, dá sua contribuição fazendo estremecer os alicerces conceituais da 

Geografia. Contestando o pensamento determinista da geografia norte-americana, 

ele antecipa o que mais tarde lançaria como sendo a geografia cultural. Ao publicar 

um artigo no ano de 1925 com o título The morphology of landscape, desenvolve o 

conceito de “paisagem cultural”. Nas palavras de Sauer (apud CORRÊA & 

ROSENDAHL, 1998, p.9): “A paisagem cultural é modelada a partir de uma 

paisagem natural por um grupo cultural. A cultura é o agente, a área natural é o 

meio, a paisagem cultural o resultado”. 

 

Sauer estava preocupado em descobrir as relações de interdependência dos 

fenômenos que ocorriam em uma área; refere-se, porém, apenas aos fenômenos 

objetivos, visíveis e materiais, às marcas do homem na paisagem e não às crenças 

e aos costumes, tarefa que mais tarde caberá aos historiadores sintonizados com a 

antropologia. Dessa maneira, na visão desse autor apenas essas marcas são 

passíveis de análises funcionais e estruturais, o que denota a aproximação do 

pensamento positivista, facilmente observado neste seu texto: 

 
 

Por definição, a paisagem tem uma identidade que é baseada na 
constituição reconhecível, limites e relações genéricas como outras 
paisagens, que constituem um sistema geral. Sua estrutura e função 
são determinadas por formas integrantes e dependentes. A 
paisagem é considerada, portanto, em um certo sentido, como tendo 
uma qualidade orgânica (SAUER, 1998, p.23). 
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O autor considera o subjetivo, que é tratado como objetividade exteriorizada, 

mas não está preocupado com as estruturas ou processo de modelagem das ideias 

no âmago do espírito humano. 

 

Como é possível observar, o enfoque cultural para o entendimento da 

paisagem começa a ganhar fôlego na geografia proposta por Sauer, reflexo do 

impasse entre Natur e Cultur, iniciado em fins do século XVIII, com o Iluminismo e o 

Racionalismo. Nessa época se pensava o homem em oposição à cultura, onde o 

reflexo na Arte, por exemplo, seria marcado por uma viragem na pintura ocidental, a 

partir da qual a paisagem passa a ser considerada por si mesma.  

 

Também devemos ter em mente que em meados do século XIX, o termo 

cultura começa a ser considerado sinônimo de civilização, principalmente entre os 

antropólogos. Mas, num momento posterior, é possível assistir à disputa entre 

aqueles que defendem a ideia de que é possível pensar o homem sem pensar a 

cultura, e outros que acreditam ser impossível, pois consideram que a necessidade 

de se criar elementos culturais está na própria composição biológica do homem. 

 

Segundo o historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva (1997), o impasse 

entre Natur e Cultur não acontece apenas no campo da geografia; na História, ele 

esclarece que o historiador, cientista social e também economista Witold Kula (1916-

1988) afirmou em seu manual de metodologia da história (1962) que a paisagem se 

divide cientificamente em paisagem natural e paisagem cultural, dependendo se 

sofreu ou não a ação transformadora do homem. Concluiu ele que apenas esta 

última seria objeto de estudo do historiador. 

 

Tal visão sobreviveu por muito tempo como haste da abordagem tradicional 

da história, mas insustentada no momento de maior proximidade com a 

antropologia. 

 

A distinção entre paisagem natural e paisagem cultural era impulsionada 

também pelo romantismo do século XIX. Entretanto, não iria se sustentar com os 

avanços da antropologia, de seus estudos comparativos e da arqueologia a qual 

poderia comprovar pelo resultado das escavações sistemáticas, pelos estudos das 
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alterações de uma paisagem ocorridas no passado que, aos olhos dos não 

treinados, poderia parecer natural, virgem ou intocada. E ainda é preciso levar em 

conta que tanto a antropologia quanto a arqueologia são guiadas pelo interesse em 

investigar como compreender melhor as interações entre sociedades do passado e 

seu ambiente. 

 

Em meio a tantos olhares em busca de sentidos e definições para o termo, os 

dados da Enciclopédia Einaudi deixam claro que essa tarefa parece ser bem mais 

difícil, principalmente quando existe uma falta de diálogo entre as disciplinas para 

avançar nos estudos sobre a paisagem. Assim se manifestam Chantal e Raison: 

 
 

No seu sentido mais corrente o termo „paisagem‟ designa a parte de 
um território que a natureza apresenta ao observador; mas esta 
acepção banal é hoje considerada insuficiente, porque nunca como 
hoje este termo da linguagem corrente foi carregado de tão grande 
número de ambiguidades e incertezas (CHANTAL & RAISON,1984, 
p.138). 

 
 

Paisagem observada, pintada, transformada, construída ou recriada, sofre os 

reflexos da sofisticação tecnológica de equipamentos que servem como extensão do 

sentido visual. Com efeito, os sofisticados equipamentos promovem um recorte do 

macrocosmo através dos panoramas aerofotografados, produto dos macroscópios, 

produzindo imagens distanciadas de alta qualidade e, na outra ponta, se pensarmos 

os avanços das pesquisas em biotecnologia. Podemos, pois, afirmar que eles 

também contribuem com a alteração dessa relação com as paisagens, de modo que 

seus resultados permitirão uma exploração minuciosa do microcosmo. 

  

Esses elementos visuais possuem papel importante, pois, além de uma 

apreensão mais completa da paisagem, os dados coletados e arquivados poderão 

servir para o estudo diagnóstico e o acompanhamento das transformações ao longo 

dos anos, movidas pelas ações de outros seres vivos, além dos homens e das 

forças da natureza. Cabe, portanto, ao historiador um trabalho de análise 

interdisciplinar desses dados, interpretando-os de forma sistêmica, valorizando a 

noção de conjunto. 
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Mais adiante, na referida enciclopédia, é feito um alerta para aqueles que irão 

dedicar-se ao estudo da paisagem, ou seja, que esses futuros estudiosos não 

estacionem o foco no elemento visual, uma vez que a paisagem na sua completude 

deveria ser “globalmente perceptível”. Na esteira desse entendimento, este é o teor 

que pretendemos alcançar e é esta a definição que permeia as próximas linhas 

desta pesquisa: 

 
 

Tomada na sua acepção mais corrente, de ordem principalmente 
visual, a paisagem foge, de facto, a esta simples classificação: no 
fundo ela pode ser tudo excepto o que deveria ser, globalmente 
perceptível pelos sentidos e secundariamente visual ou até ideal, 
quando não mesmo ideológica. Vivida ou construída, e não 
observada. É, aliás, assim que hoje é tratada até por muitos dos que 
pretendem lançar as bases das ciências da paisagem. Arquitectos e 
urbanistas, mesmo quando julgam preservá-la, só o fazem em 
função de um certo conceito pré-formado, ou da ideia que o público 
possa formar a respeito dela. Mais do que sobre a vida da paisagem, 
baseiam-se na sua própria vida em relação a ela. Quando a não 
reconstroem integralmente, modificam-na; e qualquer que seja o 
respeito que lhes inspira, quando pretendem adaptar a cidade à 
paisagem, e não o inverso, fazem-no em função da imagem mental 
que dela traçaram. A paisagem vulgar só existe mediante e para o 
homem (CHANTAL & RAISON,1984, p.140-141). 

 
 
 Entre a visão e a construção intelectual, existe a cultura, dimensão em que se 

realiza a grande aventura do ser humano, quando ele transforma matéria em signos. 

Imerso nesse universo de signos, a cultura irá controlar, de certa forma, sua 

produção, alimentada pelas relações dialéticas entre natureza e sociedade. 

  

E como foi proposto na introdução do presente item, cabe aqui perfazer um 

segmento do caminho que procura luzir a compreensão de uma das mais variadas 

confluências das manifestações culturais que, de algum modo, se serviram da 

paisagem.  

 

Para isso, destacaremos de forma breve, sua abordagem na literatura, 

especialmente a do romantismo. Na tentativa de desvendar como o Romantismo 

recorreu à paisagem natural como recurso para sugerir algo, de forma clara e 

evidente ou tão sutil que passa despercebido ao olhar inocente, enchendo de cor o 
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universo simbólico do imaginário. Esse enfoque servirá de preâmbulo do próximo 

item, dedicado à relação da paisagem e imaginário social. 

  

Na literatura, a natureza sempre apareceu como um cenário que compunha a 

paisagem, apenas como preenchimento de “um algo a mais” a que os escritores não 

se davam conta do que era. 

  

A partir da segunda metade do século XVIII e começo do século XIX, com o 

advento do Romantismo, tendo início na Inglaterra, Alemanha, França e, mais tarde, 

difundido na América, a paisagem passa de acessório, ou pano de fundo, a 

protagonista; a natureza romântica é expressiva. 

  

Analisando o romantismo europeu do século XIX, é possível verificar que ele 

traz as descrições da paisagem natural, livre, rude, selvagem, agreste, como algo 

que possa sugerir a grandiosidade da natureza e a insignificância do homem perante 

ela; sua solidão existencial encontra no deleite da paisagem um lugar para a 

introspecção, quase impossível no caótico e industrializado espaço urbano de então. 

  

A transformação das palavras romântico, romantismo, nos mostra qual a 

extensão e a importância que a natureza passa a ter nesse movimento, pois o 

vocábulo vem do inglês romantic, significando o pitoresco da paisagem da natureza 

de um lugar. Essa “natureza-mãe”, “natureza-refúgio” é viva, divina cúmplice do 

artista. Exerce a função do espelho do mundo interior do eu-poético, que idealiza 

nela sentimentos, sonhos e desejos. 

  

Em alguns momentos, a paisagem aparece como refúgio para experienciar a 

solidão, o misticismo religioso, a integração cósmica ou mesmo a adoração de algo 

desejável que se encontra distante. É o que podemos perceber nos versos de 

Gonçalves Dias, extraídos do poema “Canção do Exílio”: 

 
 

(...)Nosso céu têm mais estrelas,                                                              
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida,  
Nossas vidas mais amores(...) 
(DIAS, s/d, p.79). 
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Nicola (2000,p.129) acrescenta que a natureza assume múltiplos significados 

no Romantismo: ora é uma extensão da pátria, ora um refúgio da vida atribulada dos 

centros urbanos do século XIX, ora um desdobramento do próprio poeta e de seu 

estado emocional. 

 

Num outro contexto, mais precisamente no início do século XX, podemos 

apontar também a participação enfática da natureza nas poesias de Alberto Caeiro 

(heterônimo de Fernando Pessoa), poeta que está em contato direto com a 

natureza. 

 

Segundo Nicola (2000, p.206), acreditamos ser essa a principal característica 

da obra de Caeiro: a incessante e incansável descoberta de uma natureza em que 

tudo flui, tudo está em constante transformação, comprovada em “O Guardador de 

rebanhos”, escrito por Fernando Pessoa: 

 
 

(...)Passa UMA BORBOLETA por diante de mim 
E pela primeira vez no Universo eu reparo 
Que as borboletas não têm cor nem movimento. 
Assim como as flores não têm perfume nem cor. 
A cor é que tem cor nas asas da borboleta  
No movimento da borboleta o movimento é que se move, 
O perfume é que tem perfume no perfume da flor. 
A borboleta é apenas borboleta 
E a flor é apenas flor(...) 
(PESSOA, apud CARVALHO, 1999, p.59)  

 
 
Partindo do estudo da maneira como a paisagem é apreendida nas 

manifestações culturais eruditas ou populares, o historiador pode enriquecer a 

composição da História das Paisagens de forma interdisciplinar, servindo-se de suas 

parceiras das humanidades, como a Literatura, a Geografia, a Arte e a Antropologia, 

e com elas dialogar.  

 

Acrescenta-se ainda que, mesmo fontes já utilizadas no campo historiográfico 

podem ser relidas e reinterpretadas sob um novo prisma. Assim sendo, a busca por 

novas fontes deve ser uma preocupação constante do historiador, lembrando que é 
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depois dos Annalles que ele passa a ser sujeito na produção da história, porque 

constrói e recorta seu objeto, como nos faz crer Silva: 

 
 

Embora aparente ser uma disciplina nova, com uma densidade 
teórica ainda frágil e poucos exemplos práticos, a história das 
paisagens é um campo antigo – mais antigo ao menos do que a 
história social ou a história demográfica – com uma tradição 
assentada em trabalhos de fôlego. Mesmo antes da maré montante 
das preocupações ecológicas, de sua politização e idealização, 
estudiosos alemães, franceses e ingleses – desde o início do século 
e, especialmente, na década de 1930 – produziram obras que 
delimitaram, entre a história humana ou história agrária, um campo 
novo (TEIXEIRA DA SILVA, 1997, p.203). 

 
 
 O historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva elege três nomes importantes 

desse período: Roger Dion (1896-1981), Marc Bloch (1886-1944) e Robert 

Gradmann (1865-1950). Eles destacaram o campo, a aldeia e o bosque como os 

temas centrais da história das paisagens. Mais tarde, nomes como Jean-Robert Pitte 

(1949) e Georges Duby (1919-1996) contribuíram para o campo de investigação ao 

incorporarem os aspectos que compõem o processo de urbanização.  

  

 O homem contemporâneo, como sendo o resultado de contínuas tensões 

entre características físicas e conquistas culturais, possuidor da sofisticada 

capacidade de posse do conhecimento do passado individual e coletivo, pode ainda, 

para o bem comum, revê-lo conforme for necessário; por exemplo, quando é 

lançado o desafio de se pensar o futuro da humanidade a partir do atual modelo de 

desenvolvimento econômico em relação às posturas ou atitudes geradoras da 

degradação ambiental a que assistimos. 

  

 É nesse entendimento que se insere a opinião do historiador Hobsbawn: 

 
 

Todo ser humano tem consciência do passado (definido como 
período imediatamente anterior aos eventos registrados na memória 
de um indivíduo) em virtude de viver com pessoas mais velhas. 
Provavelmente todas as sociedades que interessam ao historiador 
tenham um passado, pois mesmo as colônias mais inovadoras são 
povoadas por pessoas oriundas de alguma sociedade que já conta 
com uma longa história. Ser membro de uma comunidade humana é 
situar-se em relação ao seu passado (ou da comunidade), ainda que 
apenas para rejeitá-lo. O passado é, portanto, uma dimensão 
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permanente da consciência humana, um componente inevitável das 
instituições, valores e outros padrões da sociedade humana. O 
problema para os historiadores é analisar a natureza desse “sentido 
do passado” na sociedade e localizar suas mudanças e 
transformações (HOBSBAWM, 1998, p.22).   

 

 

 

4.2  Meio Ambiente e Paisagem no Imaginário Social 

 

 

Neste item serão feitas algumas reflexões sobre o meio ambiente e suas 

possíveis relações que compõem a paisagem no imaginário social; são reflexões 

que servem de subsídio teórico para o que já foi mencionado no item anterior. Nesse 

item se afirmou a necessidade de se explorar a estratégia didática de recorrer ao 

sentimento de valoração, no caso, o valor paisagístico, encarado como elemento 

ímpar; nesse contexto, o educador poderá fazer despertar o interesse dos alunos 

para discutir os problemas ambientais e propor condições para se criar valores 

positivos permanentes. 

 

Levando-se em conta que esse sentimento de valor diante de uma paisagem 

está carregado das pulsações do imaginário social, propõe-se, então, neste item o 

esforço por apontar os contornos dessa relação interdependente. 

 

A intenção é esclarecer, mesmo de forma resumida, como o estudo do 

imaginário social pode aquilatar a investigação relativa aos valores e à percepção da 

paisagem vivida, permeando e preenchendo a ideia anteriormente destacada, de 

paisagem globalmente perceptível. 

 

E se ela é globalmente perceptível, não podemos deixar de considerar a 

importância de todos os sentidos humanos - a audição, a visão, o olfato, o paladar e 

o tato - para pensar como esse conjunto em funcionamento simultâneo enriquece a 

experiência da paisagem vivida, com a ressalva de que as variações e 

potencialidades deste aparato perceptível atua ou se desenvolve conforme a 

fisiologia de cada indivíduo e da cultura em que está envolvido. 
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Devemos ter em mente também o quanto a subjetividade relacionada com o 

posicionamento frente às questões ambientais torna-se frágil devido aos abalos 

provocados pela massificação; é um fenômeno que pode afetar de modo negativo a 

cosmovisão dos indivíduos, momento em que a primazia por mudanças positivas 

através da educação não pode ausentar-se, principalmente entre os jovens 

adolescentes que se encontram em uma fase muito vulnerável à subjetividade. 

 

O Programa Nacional de Educação Ambiental dá o recado: 

 

 

E nesse contexto, em que os sistemas sociais atuam na promoção 
da mudança ambiental, a educação assume posição de destaque 
para construir os fundamentos da sociedade sustentável, 
apresentando uma dupla função a essa transição societária: propiciar 
os processos de mudanças culturais em direção à instauração de 
uma ética ecológica e de mudanças sociais em direção ao 
empoderamento dos indivíduos, grupos e sociedades que se 
encontram em condições de vulnerabilidade em face dos desafios da 
contemporaneidade (proNEA, 2005, p.20). 

  
 
Várias áreas do conhecimento passaram a se dedicar ao estudo das 

percepções do espaço vivido e da paisagem urbana e natural como decorrência da 

disseminação da necessidade de se promover ações responsáveis em relação ao 

meio ambiente.  

 

Da mesma forma, a noção de patrimônio cultural e, mais recentemente, 

patrimônio natural e paisagístico, vem sendo incorporada à produção do 

conhecimento de diversas áreas das ciências humanas, quando também é possível 

notar que o interesse pela paisagem vivida emerge como tema atual na proporção 

que aumenta a degradação ambiental. 

 

A condição salutar para a discussão pertinente às ações destinadas a 

construir a consciência ambiental é despertar para o estudo das variedades da 

experiência ambiental, das questões relativas às percepções e atitudes topofílicas. 

 

Deve-se entender “topofilia” como sendo a percepção, somada a atitudes e à 

ligação afetiva do ser humano, para com o lugar ou ambiente físico; então, merece 
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destaque fundamental no desenvolvimento de qualquer projeto que envolva 

sensibilização e conscientização ambiental. Sendo assim, com este conceito é 

possível pensar a experiência da paisagem vivida de forma mais completa, de 

acordo com as prerrogativas de uma paisagem globalmente perceptível. 

 

Yi-Fu Tuan, em seu livro Topofilia define-a da seguinte forma: 

 

 

A palavra „topofilia‟ é um neologismo, útil quando pode ser definida 
em sentido amplo, incluindo todos os laços afetivos dos seres 
humanos com o meio ambiente material. Estes diferem 
profundamente em intensidade, sutileza e modo de expressão. A 
resposta ao meio ambiente pode ser basicamente estética; em 
seguida, pode variar do efêmero prazer que se tem de uma vista, até 
a sensação de beleza, igualmente fugaz, mas muito mais intensa, 
que é subitamente revelada. A resposta pode ser tátil: o deleite ao 
sentir o ar, água, terra. Mais permanentes e mais difíceis de 
expressar, são os sentimentos que temos para com o lugar, por ser o 
lar, o locus de reminiscências e o meio de se ganhar a vida (TUAN, 
1980, p.107). 

 
  

 
Dessa maneira, a topofilia oferece subsídios que contribuem para uma visão 

de mundo que se pretende mais ampla e complexa. Nas formulações teóricas de Yi-

Fu Tuan encontra-se de forma interessante uma abordagem das formas de vivência, 

valoração e representação da natureza, efetuados com fundamentos 

fenomenológicos, enriquecendo os estudos ambientais e contribuindo com as 

Ciências Humanas. 

 

Tuan defende ainda que percepção, atitudes e valores são elementos que 

devem ser explorados pelo campo científico, pois ajudarão a compreender a nós 

mesmos e, assim, entender melhor os problemas ambientais que, de certa forma, 

dependem do centro psicológico da motivação.  

 

Partindo deste ponto de vista, o meio ambiente não pode ser compreendido 

apenas por aquilo que já se considerava anteriormente pelo paradigma da 

complexidade composto pela: biosfera, sociosfera e tecnosfera; agora também a 

psicosfera deve ser incluída como um ponto fundamental nessa investida. Nesse 
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sentido, para o despertar de uma postura ambientalmente responsável, onde a 

percepção do espaço e a valorização devem anteceder qualquer ideia de 

preservação, é necessário a intervenção de um profissional preparado. 

 

O estudo das percepções não pode deixar escapar a questão do valor, como 

bem definiu Gaston Bachelard (1884-1962), em seu livro A Poética do Espaço 

(1993), editado originalmente em 1957. Sua definição foi para afirmar que o espaço 

percebido pela imaginação não pode ser o espaço indiferente, facilmente mediado 

pelas ciências da topologia. É o espaço vivido com todas as parcialidades da 

imaginação, conforme sua próprias palavras: 

 
 

O espaço percebido pela imaginação não pode ser o espaço 
indiferente entregue à mensuração e à reflexão do geômetra. É um 
espaço vivido. E vivido não em sua positividade, mas com todas as 
parcialidades da imaginação. Em especial, quase sempre ele atrai. 
Concentra o ser no interior dos limites que protegem. No reino das 
imagens, o jogo entre o exterior e a intimidade não é um jogo 
equilibrado (BACHELARD, 1993, p.19). 

 
 
O imaginário pode ser tratado para além do conjunto de todas as imagens 

produzidas pela ação humana, considerando-o como parte do real. Assim, portanto, 

o intuito aqui é investigar de forma resumida essa composição da dimensão 

simbólica da paisagem no imaginário social.  

 

Segundo o filósofo Cornelius Castoriadis, 

 
 

O que denomino [genericamente] o imaginário, nada tem a ver com 
as representações que circulam correntemente sob este título. Em 
particular isso nada tem a ver com que algumas correntes 
psicanalíticas apresentam como “imaginário”: o “especular”, que, 
evidentemente é apenas imagem de, e imagem refletida, ou seja, 
reflexo, ou, em outras palavras ainda, subproduto da ontologia 
platônica (eidolon) [...] O imaginário não é a partir da imagem no 
espelho ou no olhar do outro. O próprio “espelho”, e sua 
possibilidade, e o outro como espelho são antes obras do imaginário 
que é a criação ex nihilo (CASTORIADIS, 1982, p.13). 

 
 
Para esse autor, a realidade de cada sociedade é uma criação, negando, 

dessa forma, qualquer tentativa de definir a priori o ser humano ou a sociedade. 
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Sendo assim, o que ele considera como realidade social-histórica é resultado do 

confronto entre o imaginário social instituído e o imaginário social instituinte. São 

suas estas palavras: 

 
 

A história é criação; criação de formas totais de vida humana. As 
formas sociais-históricas não são “determinadas” por “leis” naturais 
ou históricas. A sociedade é autocriação. Quem cria a sociedade e a 
história é a sociedade instituinte, em oposição à sociedade instituída, 
imaginário social no sentido radical. A auto-instituição da sociedade é 
a criação de um mundo humano: de coisas, de realidade, de 
linguagem, de normas, de valores, modos de viver e de morrer, 
objetivos pelos quais vivemos e outros pelos quais morremos – e, 
obviamente, em primeiro lugar e acima de tudo, ela é criação do 
indivíduo humano no qual a instituição da sociedade está 
solidamente incorporada (CASTORIADIS, 1987, p.271). 

 
 
 Para Castoriadis, a existência da exceção é prova de que a criação é 

indeterminada; nela a sociedade se autoinstitui, momento em que o imaginário social 

cria a linguagem, as instituições e os costumes. Ele defende, sobretudo a seguinte 

posição: 

 
 

Aqueles que falam de “imaginário” compreendendo com isso o 
“especular”, o reflexo ou o “fictício”, apenas repetem, e muito 
frequentemente sem o saberem, a afirmação que os precedeu para 
sempre a um subsolo qualquer da famosa caverna: é necessário que 
(este mundo) seja imagem de alguma coisa. O imaginário de que falo 
não é imagem de. É criação incessante e essencialmente 
indeterminada (social-histórica e psíquica) de 
figuras/formas/imagens, a partir das quais somente é possível falar-
se de “alguma coisa”. Aquilo que denominamos “realidade” e 
“racionalidade” são seus produtos (CASTORIADIS, 1982, p.13). 

 
  
 O professor, filósofo e antropólogo François Laplatine, no seu livro O que é 

imaginário, rebate a posição de Castoriadis e propõe: 

 
 

O imaginário, portanto, de maneira geral, é a faculdade originária de 
pôr ou dar-se, sob a forma de apresentação de uma coisa, ou fazer 
aparecer uma imagem e uma relação que não são dadas 
diretamente na percepção. Ao contrário de Castoriadis, que afirma 
ser o imaginário a capacidade de “produzir” uma imagem que não é e 
nunca foi dada na percepção, consideramos que a imagem é 
formada a partir de um apoio real na percepção, mas que no 
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imaginário o estímulo perceptual é transfigurado e deslocado, criando 
novas relações inexistentes no real (LAPLATINE, 1996 p.2). 

   
 

Na maioria das vezes, a paisagem está ligada a uma imagem mental 

associada à natureza, aos campos e florestas, possivelmente devido à maior relação 

de proximidade em que sociedades do passado estabeleceram com a natureza. 

Hoje, poderíamos considerar as pulsações provenientes de um imaginário criado, 

composto ou influenciado por motivos culturais que abarcam várias dimensões. 

Destacaremos aqui, de forma resumida, a dimensão religiosa, o universo científico, o 

cinema e os motivos que se encontram no âmbito da moral, ligada à criação de 

códigos de leis. 

 

Obviamente, a busca do entendimento do modo como a paisagem se 

configura no imaginário social não se esgota nesses aspectos que compõem tais 

motivos culturais citados acima; na verdade, podem estar mais distantes, no sentido 

de que são de difícil captura, em uma dimensão simbólica alimentada por aspirações 

existenciais ligadas à memória; e essa, por sua vez, ligada ao jogo de envolvimento 

das relações sociais a que o indivíduo está submetido na sua vida cotidiana. 

 

Um panorama mais claro desses aspectos culturais ajuda-nos a orientar para 

uma visão mais completa. Assim sendo, serão tratados separadamente. 

 

A dimensão religiosa: a atenção ao cristianismo se justifica por sua influência 

histórica na cultura ocidental, lembrando também que designar algo como real ou 

imaginário é categoria que só existe no mundo ocidental. Poderíamos, então, pensar 

a paisagem no imaginário cristão sendo composto em grande parte pela ideia e 

representação do paraíso; ideia que refletirá na arquitetura, impulsionando a 

exteriorização e a materialização desse imaginário no espaço urbano e, em menor 

escala, mas não menos importante, é quando inspira a construção dos arredores 

das casas de campo ou quando empreende sua reprodução minimizada nos quintais 

e jardins. 

 

Assim descreve Tuan : 
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Os claustros e os jardins dos mosteiros eram lugares de 
contemplação. O termo técnico para os jardins fechados ou claustros 
era “paraíso”. A fonte no meio do jardim, com seus jatos de água, 
simbolizava a geografia do Éden. Os jardins monásticos também 
forneciam frutas, verduras e ervas para a comunidade monástica. 
Estes não eram lugares onde a pessoa procurava vistas aprazíveis 
nem foram desenhados como um lugar para lisongear o ego humano 
(TUAN, 1980, p. 159). 
 

 
 

A ressalva do historiador Donald Worster é importante, quando afirma: 

 
 

(...) Não obstante, alguns pesquisadores caíram na armadilha de 
falar da “visão budista da natureza”, ou da “visão cristã”, ou da “visão 
dos índios americanos”, como se as pessoas nessas culturas fossem 
todas simplórias, descomplicadas, unânimes e totalmente livres de 
ambivalência (WORSTER, 1991, p.211). 

 
 
Quanto à dimensão do universo científico, é necessário deixar claro que a 

proposta aqui é tratar aquilo que pode atingir o sujeito que não é um especialista 

científico, mas um indivíduo que, ao frequentar os bancos escolares, se aproximou 

de uma noção de caráter conceitual científico de paisagem, que, durante muito 

tempo, esteve ainda sustentada pela geografia clássica; isto é, encarada apenas 

como o recorte visual de um lugar, ou seja, uma visão reducionista que merece ser 

rediscutida. É, aliás, um dos propósitos desta pesquisa que procura dimensionar a 

paisagem no campo do “globalmente perceptível”, seguindo o pensamento abaixo: 

 
 

Na realidade, a paisagem geográfica apresenta simultaneamente 
várias dimensões que cada matriz epistemológica privilegia. Ela tem 
uma dimensão morfológica, ou seja, é um conjunto de formas criadas 
pela natureza e pela ação humana, e uma dimensão funcional, isto é, 
apresenta relações entre suas diversas partes. Produto da ação 
humana ao longo do tempo, a paisagem apresenta uma dimensão 
histórica. Na medida em que uma mesma paisagem ocorre em certa 
área da superfície terrestre, apresenta uma dimensão espacial. Mas 
a paisagem é portadora de significados, expressando valores, 
crenças, mitos e utopias: tem assim uma dimensão simbólica 
(CORRÊA & ROSENDAHL, 1998, p.8). 

 
 
 Portanto, para enriquecer o que se aprende nos bancos escolares, é preciso, 

encarar o desafio de estreitar os laços entre pesquisa acadêmica e prática docente 
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no ensino médio, combatendo a formulações de conceitos rasos ou ideias 

superficiais ainda vigentes. O desafio consiste em tratar a paisagem nesse ambiente 

escolar como algo que deva ser abordado de maneira expandida, onde se deve 

incluir e valorizar o aspecto da dimensão simbólica. 

  

A dimensão do cinema: um caso hipotético serve, a título de exemplo, para 

ilustrar uma tentativa primeira de explicação: uma família viaja de carro por uma 

estrada e para no posto de gasolina. Depois que todos descem do carro, um deles 

avista o horizonte, acreditando estar diante de uma paisagem, afirma: “Olhem para 

isto! É como se fosse uma cena de cinema!”. 

  

Nesse sentido, é possível supor que homens e signos se interagem 

dialeticamente na composição da realidade, na qual a criação fílmica é fruto do 

imaginário, e esse mesmo imaginário pode ser alimentado pelas cenas do cinema. 

  

Diante das imagens do filme “[...] o imaginário confunde, numa mesma 

osmose o real e o irreal, o fato e a carência, não só para atribuir à realidade os 

encantos do imaginário, como para conferir ao imaginário as virtudes da realidade.” 

(MORIN,1970, p.251). 

 

Os filmes de estilo westerns podem ser considerados uma das formas em que 

a paisagem é apresentada com intensidade para compor o cenário da trama, 

possivelmente recorrida para sugerir liberdade, busca pelo desconhecido ou pela 

própria sobrevivência. 

 

Por seus recursos técnicos bem elaborados, o cinema supera cada vez mais 

a capacidade de reproduzir sons e movimentos, convencendo o espectador com 

muito mais propriedade. Com a popularização da televisão, houve uma redução da 

frequência aos cinemas; porém, é fácil perceber que grande parte dos filmes 

exibidos foi feita originalmente para o cinema. 

  

A dimensão no âmbito da moral ligada à criação de leis: trata-se do controle 

social e moral através de uma paisagem recriada que Denis Cosgrove (1948-2008), 

em seu artigo intitulado “A Geografia Está em Toda Parte: Cultura e Simbolismo nas 
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Paisagens Humanas” (publicado originariamente em 1989), afirma que as paisagens 

recriadas nos parques na Inglaterra do século XIX serviram ao propósito de 

assegurar normas culturais que buscavam estabelecer os valores de grupos 

dominantes: 

 
 

A despeito das grandes mudanças sociais que ocorreram desde suas 
origens vitorianas, os códigos de comportamento ainda têm 
legitimidade no parque porque a própria paisagem, a organização do 
espaço, a seleção das plantas, o uso das cores e a maneira de 
manutenção permanecem largamente imutáveis. Transmitem eles 
um específico conjunto de valores. Se descrevermos a história 
desses parques verificaremos que o objetivo explícito de seus 
criadores era o controle social e moral. Visando melhorar o bem-
estar físico e moral da classe trabalhadora (cuja dissolução 
interromperia os lucros) a classe média vitoriana ativamente 
desencorajava os passatempos tradicionais: beber em tavernas, 
brigas de galo, festivais locais ou feiras. Substituíram essas formas 
de diversão pelos parques públicos, elaborando as regras de conduta 
de modos mais preciso (COSGROVE, In: CORRÊA & ROSENDAHL, 
1998, p.107). 

 

 

 E continua o autor, dizendo que todas as paisagens possuem significados 

simbólicos e que são o produto da apropriação e transformação do meio ambiente 

pelo homem. 

  

 No Brasil, destacamos o seguinte exemplo, citado por Teixeira da Silva: 

 
 

(...) grande parte das manchas da Mata Atlântica ainda existentes – 
inclusive com o pau-brasil e as madeiras ditas “de lei” – decorrem de 
medidas legais tomadas pelo governo colonial. A principal delas foi, 
sem dúvida, o Regimento dos Paus Reais, que limitava a derrubada 
das matas. Em depoimentos já no final do período colonial – por volta 
de 1790 – apareceram queixas dos “roceiros” de mandioca, por não 
lhes ser permitido “torar” as matas. Os grandes senhores, donos de 
engenhos, estabeleciam regras rígidas quanto à derrubada das 
matas. Várias escrituras de arrendamento de terras no Rio de 
Janeiro, nos séculos XVII e XVIII, proíbem o desmatamento, 
enquanto isso, na maioria dos casos, estabelecem um censo a ser 
pago proporcionalmente ao número de machados possuídos. Da 
mesma forma, as regras de apossamento das terras, lançando sobre 
a terra as diferenças sociais, configuram largamente a aparência dos 
campos e pastos. Parcelas, cercados, campos homogêneos e áreas 
comunais – tudo depende de regras admitidas ou impostas pelo/ao 
grupo. O afastamento do gado do litoral, a formação de grandes 
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fazendas nos sertões, a abertura de invernadas e a formação de 
feiras – estruturas típicas da paisagem colonial brasileira – estavam 
inscritos nas práticas econômicas, mas sancionadas pela lei. O papel 
da cerca, o uso das cacimbas e a formação dos pastos no sertão são 
regulados, no século XIX, pelos códigos de posturas (TEIXEIRA DA 
SILVA, 1997, p. 212-213). 

 
 
 Poderíamos ainda destacar a legislação vigente, criada para delimitar e 

normatizar o uso e funcionamento de parques e reservas naturais, instituindo 

unidades de conservação e de proteção da biodiversidade. Na esteira da legislação, 

surgem cada vez mais, outras categorias como Estação Ecológica, Reserva 

Biológica, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre. Dessa maneira, é possível 

reconhecer o aspecto do direito e da moral na cultura em relação ao trato das 

questões ambientais, sendo que a criação de leis sob a tutela do Estado provocam 

mudanças no imaginário social que irá influenciar o comportamento e a maneira de 

como os sujeitos experienciam a paisagem vivida e percebem o meio ambiente. 

 

 

 

4.3  Breve História da Pintura de Paisagem 

 

 

O nosso propósito neste item é tratar um pouco a respeito da pintura de 

paisagem. Isso porque, no momento da intervenção artística proposta na realização 

da pesquisa, foram utilizadas as reproduções de obras de arte do pintor Benedito 

Calixto. Suas pinturas privilegiam as marinhas e as paisagens naturais que serviram 

como fonte histórica para o professor investigar e discutir junto a seus alunos como 

o historiador produz o conhecimento histórico e como a contextualização da vida e 

obra do artista podem ser recuperadas e provocar reflexões acerca das 

transformações ambientais do litoral norte paulista.  

 

Para VIEIRA (1998), o pesquisador tem que estar atento ao modo como a 

linguagem foi produzida, tentando responder por que as coisas estão representadas 

de uma determinada maneira, antes de se perguntar o que está representado. 
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É necessário destacar a importância dessas fontes históricas. Na verdade, 

elas podem ser aproveitadas não com o objetivo de celebrar a memória ou 

ressuscitar o que se passou, mas para tornar compreensível a complexidade das 

relações do homem e com o seu meio ambiente no que tange às transformações da 

cidade de Bertioga e seus problemas ambientais atuais. Para isso, o viés da história 

ambiental foi o caminho escolhido no intuito de investigar como a intervenção 

humana modificou a paisagem natural. Tratou-se de uma tentativa de impulsionar a 

construção da consciência ambiental dos educandos envolvidos no presente estudo.

  

No final dos anos 60 do século passado, a história das mentalidades 

reconhecia a iconografia como uma valiosa fonte. Michel Vovelle (1933) foi um dos 

primeiros historiadores a se interessar pelas imagens populares. Para esse autor, a 

iconografia traz uma contribuição ao estudo das mentalidades coletivas. Quanto a 

esse novo olhar, Vovelle comenta: 

 
 

Cabe-nos inventá-lo; porém, nessa busca, os reflexos refratados de 
uma história em imagens podem talvez nos auxiliar a tomar 
consciência da maneira como se elabora, se mantém e se alimenta o 
que hoje se denomina imaginário coletivo (VOVELLE, 1997, p.148). 

 

 

March Bolch e Lucien Febvre fundam os Annalles em 1929. A proposta de 

ambos era lançar um novo olhar que buscava novas fontes de pesquisa, ampliando 

a noção de documento-texto, reconhecendo a pintura, por exemplo, como uma fonte 

digna e possível de ser analisada. Consequentemente, esse olhar gerou a 

aproximação da história com outras disciplinas para que ela pudesse dar conta de 

se debruçar sobre essas fontes de modo mais seguro e completo. O texto de 

Coimbra não deixa dúvidas quanto à proposta dos Annalles: 

 
 

A Pintura é mais do que pródiga em temas paisagísticos que 
retratam naturezas vivas e mortas, dentro de todas as escolas, desde 
antiquíssimos desenhos rupestres até as mais fantasiosas 
concepções futuristas. Essa abundância de produção, essa 
onipresença da paisagem na Arte, demonstra o quanto o ambiente 
natural está plantado e replantado no espírito humano, 
desabrochando dentro dele como uma semente. Composições 
mitológicas de Pompéia e Herculano, desenterradas das cinzas e 
lavas do Vesúvio, têm fundo paisagístico. Se a Idade Média centrou 
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a atenção do expectador nas impassíveis figuras religiosas, já a 
Renascença foi pródiga em tendências naturalistas, usando o fundo 
de paisagem para maior harmonia das composições. Foi nos Países-
Baixos, porém, que a arte da paisagem chegou mais depressa à 
perfeição. A pintura paisagística italiana valeu-se da herança do 
primeiro Renascimento e dos avanços flamengos. Você se recorda 
do deserto no São Jerônimo, de Leonardo da Vinci? E das paisagens 
de Van Eyck? e do profundo sentimento com que o alemão Dürer 
tratou a paisagem? São algumas amostras. Mas Ticiano e Giorgione 
são considerados os que souberam associar de maneira mais 
poética a figura humana à paisagem. Posteriormente apareceram 
Velásquez na Espanha, Poussin e Watteu na França, Reynolds na 
Inglaterra. Mais perto de nossos tempos, Monet, Renoir e Cézanne 
ocuparam-se muito de paisagens em obras marcadas pelo 
predomínio da luz e das cores. Influência decisiva tiveram, na virada 
do século XIX, Gauguin e Van Gogh com maior liberdade de traços e 
cores. Na Pintura Moderna, com frequência a paisagem torna-se 
irreal, fantástica, por vezes indecifrável, como em Chagall 
(COIMBRA, 2002, p. 123-124). 

 
 

Sobre o instante em que o pintor se dedica à pintura de paisagem, 

acreditando estar diante dela, podemos considerar que, nas palavras de Santos: 

 
 

A representação do horizonte em paisagem, realizada “ao vivo”, é 
uma obra criada e revelada no momento vivido, única e definitiva. O 
que o pintor deixou de abordar, mesmo que tal ou qual objeto 
estivesse em seu campo de visão, perder-se-á para sempre. Os 
objetos da tela são apenas aqueles que sensibilizaram o olhar 
seletivo do artista e que pertenceram ao seu campo de visão, mesmo 
sendo este detentor de um olhar mais rigoroso (SANTOS, 2006, 
p.218). 

 
 
É difícil de se precisar o momento em que a paisagem na pintura deixa de ser 

fundo e passa a ser tema principal. Na verdade, a caracterização desse assunto 

encontra-se diluído em vários livros, considerando-se ainda que não sabemos, por 

exemplo, quando a paisagem começa, de fato, a entrar na história da arte; dessa 

maneira, então, podemos apenas arriscar seu esplendor com a obra de Canaletto 

(1697-1768), pintor de Veneza; na pintura inglesa, quando nomes como Turner 

(1775-1851) e Constable (1776-1837) fizeram grande diferença.  

 

É um tempo em que cada historiador da arte ou teórico da arte fará seu 

“recorte” e elegerá alguns nomes e obras que consideram inaugurais. Portanto, 

devemos nos satisfazer com a aproximação de respostas a esses questionamentos. 
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Mas que essa satisfação seja apenas para evitar um esforço em esgotar o assunto e 

não para manter um cômodo posicionamento. 

 

A natureza transformada pelos olhos e pelas mãos do homem, dando um 

sentido estético, a “Paisagem do Danúbio”, obra de Albrecht Altdorfer (1480-1538): 

 
 

(...) é uma das primeiras pinturas que não mostram absolutamente 
nenhum ser humano. Ela sustém-se pela simples presença do céu, 
das árvores, do rio distante, das montanhas azuis. Altdorfer nos 
oferece um romântico substitutivo da humanidade, mais puro e mais 
aberto aos céus etéreos. O artista crê no valor sacramental do que 
pinta, e trata-se de uma convicção persuasiva (BECKETT, 1997, 
p.167). 

 
 

Ernst Gombrich (1909-2001) faz um alerta que atesta e confirma a 

importância daquilo a que nos propomos discutir neste item: 

 
 

O motivo pelo qual a representação da natureza pode ser hoje vista 
como coisa banal deve ser do maior interesse do historiador. Nunca 
houve antes época como a nossa, em que a imagem visual fosse tão 
barata, em qualquer sentido que se tome a palavra. Estamos 
cercados, investidos, por cartazes e anúncios, por histórias em 
quadrinhos e ilustrações de revistas. Vemos aspectos da realidade 
representados nas telas de televisão e de cinema, em selos postais e 
embalagens de comida. A pintura é ensinada na escola e praticada 
em casa como terapia e passatempo, e muito amador domina 
truques que pareceriam pura mágica a Giotto. Talvez até o colorido 
berrante das nossas caixas de corn flakes para comer com leite no 
café da manhã deixasse boquiabertos os contemporâneos de Giotto. 
Não sei se haverá quem conclua do que foi dito acima que a caixa de 
corn flakes é superior a Giotto. Eu não faço isso. Mas penso que a 
vulgarização e os estratagemas da representação podem criar um 
problema tanto para o historiador quanto para o crítico (GOMBRICH, 
2007, p.7). 

 
 
 Analisar desde as pinturas de paisagistas chineses do século XI, é 

fundamental para pensar o que elas sugerem como figuras, mesmo sabendo das 

dificuldades ao tentar desvendar o sentido do que foi pintado. Caberia aqui discutir 

se a arte pode ser considerada expressão ou representação e até mesmo 

questionando o que seja a arte.  
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Porém, trazemos algumas observações de respeitados pensadores que se 

dedicaram a essas reflexões e que possuem um teor que se ajusta a nossa 

preocupação inicial, capazes de iluminar melhor o nosso caminho. 

  

 O escritor e historiador da arte Arnold Hauser (1892-1978) se refere à arte 

como sendo um desafio de interpretação; nós não a explicamos, mas ajustamos-nos 

a ela, diz ele. Qualquer pessoa que se proponha a esse exercício e com certa 

dedicação ao estudo, terá chances de extrair da vida um sentido superior, com a 

ressalva de que a arte só fala àqueles que a interrogam. E acrescenta ainda: 

 
 

A obra de arte não é apenas uma fonte de experiência pessoal e 
complexa, possuindo também outro tipo de complexidade, que faz 
dela como que um ponto de encontro de diferentes linhas causais. É 
o resultado de, pelo menos, três tipos diferentes de condições: 
psicológicas, sociológicas e estilísticas (HAUSER, 1988, p.20). 

  
  

Para o historiador e teórico da arte Giulio Carlo Argan (1909-1992), uma obra 

de arte não deve ser tratada como representação de algo; ela deve ser interpretada 

de uma maneira completa, no sentido de se levar em conta tudo aquilo que vemos; 

ou seja, os pormenores, a profundidade, a estrutura, a escolha das cores, da 

técnica, a luz e os modos de figuração analisados por um ponto de vista 

rigorosamente fenomenológico. São suas estas palavras: 

 
 

A obra de arte não é um particular que possui valor universal (como 
diria Benedetto Croce)? Então se na dor de um indivíduo vejo o 
espelho da dor universal, o jovem Werther deixa de ser um 
apaixonado desiludido para se tornar modelo de uma geração. Há 
uma certa verdade nisso: na obra de arte tudo pode assumir muitos 
significados, muitas possibilidades de interpretação. Na obra de arte, 
não apenas é preciso buscar o valor de cada signo (um valor 
semântico, ou de comunicação), mas cada signo se apresenta 
também como sin-semântico, como significativo ao mesmo tempo de 
si e de outra coisa, como um termo de relação, elemento de 
contextos que é necessário reconstruir. Portanto, é impossível 
satisfazer-se com um significado unívoco, como ficará claro pela 
leitura de algumas obras muito importantes, escolhidas como 
exemplos da maneira de pensar de uma época (ARGAN, 1999, 
p.19). 
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Sobre a questão do que é a arte, o professor em História da Arte e da Cultura 

Jorge Coli (1947) pode orientar melhor esta indagação ao afirmar: 

 
 

Dizer o que seja a arte é coisa difícil. Um sem número de tratados de 
estética debruçou-se sobre o problema, procurando situá-lo, 
procurando definir o conceito. Mas, se buscamos uma resposta clara 
e definitiva, decepcionamo-nos: elas são divergentes, contraditórias, 
além de frequentemente se pretenderem exclusivas, propondo-se 
como solução única. Desse ponto de vista, a empresa é 
desencorajadora: o esteta francês Étienne Gilson, num livro notável, 
Introdução às Artes do Belo, diz que “não se pode ler uma história 
das filosofias da arte sem se sentir um desejo irresistível de ir fazer 
outra coisa”, tantas e tão diferentes são as concepções sobre a 
natureza da arte (COLI, 2006, p.07) 

 
 
O filósofo Ernst Cassirer (1874-1945), ao se propor fazer uma filosofia do 

homem, considera antes de tudo que somos animais simbólicos. Nesse sentido, 

somente uma filosofia das formas simbólicas poderia abarcar o homem na sua 

totalidade, uma filosofia dedicada à compreensão da estrutura fundamental de cada 

uma das atividades humanas: o mito, a religião, a linguagem, a arte e a história, 

entendendo-as como um todo orgânico.  

 

Somando os resultados obtidos através da introspecção, da observação 

biológica e da investigação histórica, seria possível atingir esse conhecimento de 

quem é o homem real, considerando ainda que o estudo da arte e da história 

permite ao ser humano um autoconhecimento. E explica Cassirer: 

 
 

A arte e a história são os poderosos instrumentos de que dispomos 
para investigar a natureza humana. Que saberíamos nós sobre o 
homem se nos faltassem estas duas fontes de informações? 
Ficaríamos na dependência dos dados de nossa vida pessoal, que 
só nos podem proporcionar uma visão subjetiva e que, na melhor das 
hipóteses, nada mais são que pedaços esparços do espelho 
quebrado da humanidade (CASSIRER, 1977, p.322). 

 
 
Voltando às pinturas de paisagens, poderíamos compreender melhor seu 

lugar na história da arte ao refletir sobre o que comenta Oliveira: 
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A importância do gênero pode ser constatada a partir do século XVII, 
através de duas diferentes possibilidades temáticas. A primeira 
abarca a atuação dos pintores holandeses, pois estes são grandes 
produtores da paisagística do período. A segunda envolve a 
produção de artistas franceses radicados em Roma, por exemplo, 
Claude Lorrain (1600-1680). Neste período, a pintura de paisagem é 
elevada, de formas diferentes, a uma categoria autônoma que se 
afirma como gênero. Devemos lembrar que a pintura de paisagem 
era realizada no século XVI por alguns artistas do Norte da Europa e 
Itália (OLIVEIRA, 2007, p.21). 

 
 
  

O livro Paisagem na Arte (1961), de Kenneth Clark, propõe um estudo da 

paisagem, considerando-a num primeiro instante como meio de expressão pictórica, 

discorrendo sobre o que ele define como sendo a Paisagem de Símbolos, a 

Paisagem de Factos, a Paisagem Fantástica e a Paisagem Ideal. 

 

 O autor destaca o século XIX, pois considera esse período como sendo o 

momento em que a pintura de paisagem tornou-se a principal criação artística. 

  

 Clark, quando se refere à Paisagem de Símbolos, está preocupado com o 

aparecimento e o desenvolvimento deste estilo na Idade Média, quando os pintores 

de paisagem representavam os objetos naturais através de símbolos que estavam 

distantes de sua aparência real. 

 

Em relação à Paisagem de Factos, refere-se às produções do mundo 

moderno, onde as primeiras paisagens desse período são atribuídas a Hubert Van 

Eyck (1366-1426), uma vez que esse pintor dedicava-se muito mais aos detalhes 

dos efeitos de luz, do que com as linhas que compunham as figuras humanas. São 

mais factuais por estarem em sintonia com as cenas reais e, no caso, urbanas. 

 

Quanto à Paisagem Fantástica, significa que no século XVI elas eram 

nitidamente imaginárias e pretendiam excitar a emoção, ao invés de satisfazer a 

curiosidade. As produções de viajantes e exploradores trazem muito desse aspecto, 

onde se destacam as forças da natureza. Nas palavras de Clark: 

 
 
As viagens e explorações alargaram o mundo, e alguns anos mais 
tarde Copérnico iria alargar o Universo, que desde então continuou a 
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expandir-se. Pode-se ver os resultados nas paisagens fantásticas 
que dominaram a pintura de paisagem durante o século XVI (CLARK, 
1961, p.63). 

 
 
 Sobre a Paisagem Ideal, Clark destaca a figura de Virgílio e Ovídio que 

inspiraram a imaginação dos artistas do Renascimento. A paisagem ideal tem 

relação com a paisagem dos símbolos, no sentido em que há preocupações em 

comum, como o sonho do paraíso terrestre e a pretensão de que a harmonia entre 

homem e a natureza seja atingida neste mundo real. O autor elege Ticiano como um 

grande nome que retrata a paisagem ideal. Pela forma especial com que 

representou árvores e montanhas no fundo das pinturas, acabou por inspirar ou 

influenciar nomes com Rubens, Constable e Turner. 

  

 Para finalizar este item, citamos as palavras de Régis Debray, que pontua de 

maneira enriquecedora a reflexão que procuramos buscar durante todo este 

caminho: 

 
 

Hoje em dia, mal-estar na natureza e na representação. O futuro da 
floresta é motivo de inquietação; o da pintura, também. Deve-se 
perguntar: será que a paisagem pode sobreviver à falência da 
pintura, ou então: será que a pintura pode sobreviver à destruição 
das paisagens? As duas, é claro (DEBRAY, 1993, p.198). 

 

 

 

4.4  O Pintor Benedito Calixto 

  

 

Este item apresenta uma breve biografia do artista Benedito Calixto e o 

contexto histórico em que viveu. Enfatiza o teor de sua produção artística em relação 

às transformações históricas, em especial as obras que contemplam como tema a 

região litorânea do Estado de São Paulo, onde se encontra a cidade de Bertioga. 

 

O objetivo é pensar o artista, aproveitando suas pinturas de paisagens de 

algumas partes do litoral paulista como registro iconográfico e, ao mesmo tempo, 

reconhecendo-as como uma valiosa fonte que leva a refletir sobre a ação 
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transformadora do homem sobre o meio ambiente e a consequente alteração da 

paisagem, suas metamorfoses e permanências. Principalmente porque sua vida e 

obra estão intimamente ligadas a uma época peculiar da história do Brasil, a virada 

do século XIX para o XX, período em que incorre uma rápida urbanização que 

começa a decompor intensamente a paisagem natural. 

 

Suas pinturas de paisagens do litoral paulista, muitas delas, feitas ao ar livre, 

trazem e revelam, de certa maneira, a necessidade de chamar a atenção para São 

Paulo, no desejo implícito de deslocar o epicentro político e cultural gerado em torno 

da cidade do Rio de Janeiro. Mas essa não foi a única razão pela qual Calixto as 

criou; havia outros motivos, como podemos observar nesta referência: 

 
 

A paisagem, naquela passagem para o século XX, surge como uma 
forma de demonstrar o virtuosismo do artista para com a 
compreensão da natureza, de sua luz, seus contornos e dinâmica; 
além de cortejar uma classe social emergente, ávida por uma pintura 
de acento doméstico e com gosto menos pomposo (OLIVEIRA, 2008, 
p.16).    

  
 
 Como forma de situar melhor o período que marca a virada do século XIX 

para o XX, tomemos alguns fatos que marcaram o período que vai do ano de 1890 

até, aproximadamente, o ano de 1910, na narrativa de Cunha: 

 
 

(...) a ciência e a técnica se desenvolvem extraordinariamente. 
Começa a era do avião, do automóvel, das telecomunicações, do 
átomo. Diesel inventa o motor de combustão interna, os irmãos 
Lumière o cinematógrafo, Marconi o T. S. F.; Santos Dumont faz o 
primeiro voo com um mais-pesado-que-o-ar, Blériot atravessa de 
aeroplano o Canal da Mancha. O casal Curie descobre o rádio, 
Röntgen os raios X, Ramsay o hélio, Dreser a aspirina, Pavlov os 
reflexos condicionados (e funda o estudo da atividade nervosa 
superior). Em 1900 Planck apresenta a teoria dos quanta, em 1905 
lança Einsten a teoria da relatividade restrita, Rutherford já estuda, 
por volta de 1910, a estrutura do átomo. Freud cria a psicanálise. O 
mundo já conhece os hormônios, as vitaminas, e a metralhadora 
automática (CUNHA, 1965, p.6). 

 
 
No entendimento desses fatos do passado recente, a escolha desse artista 

para compor a presente pesquisa se deve a vários motivos. Um deles é justamente 

a questão do contexto em que viveu e criou suas obras. Outro motivo é a tentativa 
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de recuperar a memória popular, já que o pintor nasceu na região da Baixada 

Santista e registrou, através da pintura e da fotografia, diferentes lugares que são 

conhecidos e frequentados pelos alunos participantes da pesquisa. Aliás, Benedito 

Calixto chegou a pintar até mesmo a praia que permeia o bairro onde se localiza a 

comunidade a que pertencem os alunos e a própria escola, que também foram alvo 

da pesquisa.  

 

Além disso, não se trata somente de um renomado pintor de paisagens 

marítimas e pinturas sacras. Trata-se de um homem de várias facetas, que 

demonstrou sua versatilidade de forma intensa e surpreendente, considerando que, 

desde cedo, aprendeu os dois ofícios do pai que, além de marceneiro, era também 

ferreiro.  

 

Chegou, então, ao ponto de o artista dedicou-se aos estudos históricos. Além 

de produzir e publicar diversos artigos, concentrou esforços para escrever seu livro 

Capitanias Paulistas (1924), onde se mostrou preocupado em investigar aspectos 

importantes do Brasil colonial, as capitanias hereditárias de São Vicente e Santo 

Amaro, o que permitiria também uma melhor orientação no instante em que se 

dedicava às pinturas históricas. 

 

E esse é um aspecto relevante nas obras de Calixto, que muito combina com 

a proposta deste estudo. Na verdade, mesmo que contenha elementos, frutos de 

sua imaginação, ele “traduz” os dados históricos registrados por escrito em arte 

visual, como, por exemplo, informações sobre descrições de cenários naturais. 

 

Quanto ao resgate da memória através da pintura calixtiana em sala de aula, 

podemos pensar, como Oliveira:                                                                                          

 
 

O reconhecimento de que algo ou alguém efetivamente existiu pode 
preencher momentaneamente uma lacuna, mas, se a lembrança não 
for simultaneamente dramática e crítica, a ponto de alterar o curso da 
história, seu destino será mergulhar no esquecimento. Recordar é, 
portanto, insuficiente para garantir o entendimento do passado e sua 
imbricação no presente. Por outro lado, o esquecimento não é causa 
da infelicidade atual, mas sintoma da impossibilidade de realização 
de antigos desejos (OLIVEIRA, 1990, p.17). 
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 Segundo o historiador da arte Dalton Sala (1990), Benedicto Calixto de Jesus 

nasceu em 14 de outubro de 1853 na antiga Vila de Conceição de Itanhaém, 

localizada no litoral sul paulista. Filho de João Pedro de Jesus e de Ana Gertrudes 

Soares de Jesus, viveu sua infância intensamente marcada pela vida à beira-mar.  

 

Milton Teixeira, um de seus biógrafos, nos oferece mais detalhes deste 

período de sua vida: 

 
 

Sua paixão era desenhar, com barras de carvão que ele mesmo 
preparava, os aspectos das paisagens do local em que vivia. Ajudava 
ainda o velho vigário nos misteres da Igreja Matriz, acompanhando-o, 
rio Preto e rio Branco acima, na sua obra missionária. Pintava „ex-
votos‟ que os fiéis seus amigos penduravam, cumprindo promessas, 
ao lado dos altares dos santos de suas devoções na Igreja Matriz 
(TEIXEIRA, apud POLETINI, 2003, p.8). 

 
 

Ao final de sua adolescência, Calixto, por falta de oportunidade de trabalho, 

deixa o litoral e parte para a cidade de Brotas, localizada no interior da antiga 

província de São Paulo, e vai morar com seu irmão João Pedro. Ali começa a pintar 

seus primeiros quadros e que, provavelmente, os fizera como um autodidata. Vistas 

da Fazenda Monte Alegre e da Fazenda Paraíso, ambas pintadas em 1873, são 

exemplos dessa fase da vida do artista. 

 

Em Itanhaém, aos 24 anos de idade, casa-se no ano de 1877 com sua prima 

Antônia Leopoldina de Araújo. Desse casamento que durou cinquenta anos, 

nasceram três filhos, Fantina, Sizenando e Pedrina, sendo que esses dois últimos 

seguiram a mesma atividade artística do pai. 

  

Impulsionado pela reação positiva de seus amigos diante de suas criações, 

Calixto viaja até São Paulo para realizar sua primeira exposição no ano de 1881, em 

uma sala do jornal Correio Paulistano. Esse evento resultou em louvores de críticos 

na imprensa em geral. Todavia, não tendo boa recepção do público, acabou por não 

vender uma obra sequer. 
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Opta novamente pela vida litorânea, e o destino agora é a cidade de Santos, 

onde se dedica ao trabalho em uma oficina de marcenaria, sendo encarregado pelos 

trabalhos de decoração do teto do Teatro Guarani, na Praça dos Andradas. Essa 

nova investida rendeu-lhe muito mais que uns trocados, pois foi lá que ele conheceu 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, ou Visconde de Vergueiro. Homem de 

posses e um dos acionistas do Teatro Guarani, oferece-lhe provisões para garantir 

os estudos de desenho e pintura em Paris. 

  

É importante revisitar os passos da trajetória da vida de Calixto para 

compreender suas aptidões, desvendar as influências artísticas que compuseram 

seu estilo de pintura e, mais do que isso, sua própria visão de mundo dentro de um 

contexto histórico de grandes transformações artísticas, políticas, sociais e 

tecnológicas que, como acima referido, caracterizaram a passagem do século XIX 

para o século XX.  

 

Em 1883, o destino é a França, frequentando inicialmente o atelier de Raffaelli 

e, mais tarde, a Academia Julian, local onde lecionaram figuras importantes como 

Bouguereau, Robert-Fleury, Lefèvre e Boulanger. Era uma época em que grandes 

instituições e academias de arte respiravam o ar naturalista, como destaca Dalton 

Sala na obra: Benedito Calixto: Memória Paulista: 

 
 

Jean François Raffaelli foi retratista, paisagista, pintor de gênero, 
gravador a água forte, litógrafo e escultor. Nasceu em Paris a 20 de 
abril de 1850 e faleceu na mesma cidade a 29 de fevereiro de 1924; 
seu pai era italiano e, antes de se consagrar à pintura, atuou no 
Teatro Lírico. Após esta experiência ingressa no atelier de Gérome, 
um dos pintores mais destacados nos Salões anuais e professor de 
grande influência. Estreia no Salão de 1870, realizando inicialmente 
pinturas de gênero. Em 1879 recebe elogios discretos de Zola, o qual 
escreve que “seu talento se afirma a cada ano que passa”. Pinta 
cada vez mais vistas pitorescas dos pequenos subúrbios parisienses: 
uma exposição particular realizada em 1884 consagra 
definitivamente seu nome. Executa retratos e retorna à pintura de 
gênero, aplicando-se sobretudo à reprodução de cenas da vida 
burguesa, mantendo paralelamente a atividade de professor em seu 
atelier. Cavaleiro da Legião de Honra em 1889, medalha de ouro na 
Exposição Universal do mesmo ano, Oficial da Legião de Honra em 
1906, foi membro destacado da Sociedade Nacional de Belas Artes 
(SALA, 1990, p. 87). 
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 Especificamente, sobre quem foi Rodolphe Julian, da Academia Julian, 

acrescenta Sala: 

 
 

Rodolphe Julian, pintor nascido em La Palud (Vaucluse), a 13 de 
junho de 1839 e falecido a 12 de janeiro de 1907 em Paris. Foi aluno 
de Cogniet e de Cabanel; a partir de 1865 figura no Salão de Paris 
com pinturas de gêneros e retratos. Julian ocupa um lugar modesto 
entre os pintores franceses até a fundação de sua própria academia; 
cercando-se de professores em grande evidência atrai numerosos 
alunos de pintura, escultura e desenho: a Academia Julian torna-se 
uma potência artística, com uma reputação mundial; Rodolphe logo 
deve renunciar completamente à pintura para se consagrar a suas 
funções diretivas; mostra-se um excelente administrador e acumula, 
graças à sua escola, uma fortuna bem grande; mas foi também um 
mestre generoso e muitos artistas pouco afortunados e sem dinheiro 
puderam continuar gratuitamente estudos que, sem sua 
generosidade, teriam interrompido; gozou até o fim de sua vida uma 
grande popularidade entre seus alunos; foi condecorado com a 
Legião de Honra de 1881 (SALA, 1990, p.88). 

 
  
 É nessa academia que Benedito Calixto aprende novas técnicas e realiza 

uma série de estudos sobre o corpo humano, além de receber um prêmio no 

concurso de esboços para pintura histórica. 

  

 Em meados de 1884 retorna ao Brasil, movido, talvez, pela saudade da 

família e amigos, somado à dificuldade em falar o francês e preocupado com a 

epidemia de cólera que assolava Paris. 

 

 No Brasil, permanece em Santos até o ano de 1890, período em que o fervor 

dos movimentos republicano e abolicionista tomam conta da cidade. Calixto, porém, 

está concentrado em seu trabalho e na exposição de 1889 no jornal Diário da 

Manhã. 

 

De 1890 até o ano de 1894 vive na capital paulista onde, conforme Sala 

(1990), realiza diversas exposições, mas não considera satisfatório o resultado 

financeiro. A primeira delas, em julho de 1890, foi realizada na Casa Levy.  

 

 Em 1892 expõe novamente em São Paulo e pinta a Inundação da Várzea do 

Carmo. Essa obra integra hoje o acervo do Museu Paulista da Universidade de São 



 

 

103 

103 

Paulo. É um painel em óleo sobre tela, medindo 125 por 400 centímetros. A pintura, 

ainda de acordo com a explicação de Sala: 

 
 

Mostra a vargem do Rio Tamanduateí invadida pelas águas; à 
esquerda, um trem cruza uma ponte com destino ao litoral, na 
extremidade direita vê-se um pedaço do Convento do Carmo. O 
ponto de vista do observador situa-se no Pátio do Colégio: temos à 
direita, do outro lado das águas, o edifício do Gasômetro; à 
esquerda, do lado do centro da cidade, o antigo mercado e todo o 
casario contíguo, visível até a ladeira do Carmo (SALA, 1990, p.95-
96). 

  
 
 Benedito Calixto volta para São Vicente no ano de 1894, ocasião em que se 

dedica com entusiasmo a pinturas inspiradas nas praias do litoral paulista, 

paisagens urbanas e rurais, cenas religiosas e históricas, atuando também como 

professor de desenho e pintura. Em 1897 termina por construir sua própria 

residência, à rua Martin Afonso nº 192. 

 

 Em 1907 viaja até Belém do Pará para participar de uma exposição, aliás bem 

sucedida financeiramente. Com efeito, segundo os noticiários da época, vendeu 

todos os quadros. 

  

 Em estudos de Poletini lemos que, no ano de 1924, 

 
 

Trabalha na Matriz de Bocaina: São João indicando Nosso Senhor 
ao Povo, Anunciação a Nossa Senhora, Deposição de Cristo, São 
Pedro, São Paulo, São João Batista perante Herodes, Degolação de 
São João Batista. Executa os desenhos sobre a vida de Santa 
Tereza D‟Ávila para seu mosteiro em São Paulo. Decora a igreja da 
Ordem Primeira do Carmo, no Convento do Carmo, em Santos: 
Profeta Elias, Profeta Eliseu, Santo Alberto e Beato Nuno Álvares 
Pereira. Publica “Capitanias Paulistas”. Faz para a igreja Matriz de 
Itanhaém o Cristo benze o Pão Eucarístico e, para o Convento de 
Itanhaém, desenhos para vitrais: Padre Manoel de Nóbrega, Padre 
José de Anchieta e Padre Leonardo Nunes. Pelo conjunto de sua 
obra religiosa, foi agraciado pelo Papa Pio XI com a Comenda e Cruz 
de São Silvestre (POLETINI, 2003, p.10). 

 
  
 Benedito Calixto falece em São Paulo, na casa de seu filho Sizenando, aos 74 

anos de idade, no dia 31 de maio de 1927. 
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 Muitas de suas obras estão nas mãos de colecionadores e nas seguintes 

instituições: o Museu de Arte de São Paulo, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o 

Museu de Arte Sacra de São Paulo, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

e de Santos, o Museu Paulista da Universidade de São Paulo e a Fundação 

Pinacoteca Benedicto Calixto em Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

105 

105 

5.  NARRATIVA DA EXPERIÊNCIA DE ARTE/EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

NA AULA DE HISTÓRIA 

 

5.1  O Percurso Metodológico 

 

O presente item descreve e detalha o ocorrido durante o desenvolvimento do 

projeto com os alunos em sala de aula e fora dela também, avaliando o processo em 

busca de resultados. Para isso, o subitem 5.1 O Percurso Metodológico esclarece 

quais foram as etapas deste processo. 

 

A perspectiva metodológica de projetos em educação ambiental deve ser, por 

si, de caráter interdisciplinar, na medida em que se propõe desenvolver habilidades 

e experiências que propiciem novas formas de ver e estar no mundo. Isso requer 

uma abordagem qualitativa no âmbito sociocultural, promovendo o exercício da 

cidadania e possibilitando o desenvolvimento do pensamento crítico, autônomo e 

criativo, visando à construção da consciência ambiental. 

 

 Pádua ensina: 

 
 

Com o desenvolvimento das investigações nas ciências humanas, as 
chamadas pesquisas qualitativas procuraram consolidar 
procedimentos que pudessem superar os limites das análises 
meramente quantitativas. A partir de pressupostos estabelecidos pelo 
método dialético e também apoiadas em bases fenomenológicas, 
pode-se dizer que as pesquisas qualitativas têm se preocupado com 
o significado dos fenômenos e processos sociais, levando em 
consideração as motivações, crenças, valores, representações 
sociais, que permeiam a rede de relações sociais. (PÁDUA, 1997, 
p.31). 

 
 

Dessa maneira, servir-se da pedagogia dialógica preconizada por Paulo 

Freire (1921-1997) será primordial, pois considera fundamental as interações 

comunicativas, onde as pessoas são ouvidas em busca de estabelecer um objetivo 

comum, no caso, seria a melhoria da qualidade de vida de todos os envolvidos. 
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Trata-se, portanto, de uma proposta que deve estar presente em toda e qualquer 

tentativa que pretenda desenvolver um processo de sensibilização e conscientização 

ambiental. 

 

A opção por uma pesquisa-ação traz com ela todos os riscos que envolvem o 

pesquisador que tomará seu lugar de vivência como pesquisa; porém, ela permite 

algo muito mais rico, o conhecimento construído de forma colaborativa.  

 

A pesquisa-ação é um modo de experimentação real, na qual os participantes 

e pesquisadores intervêm conscientemente, e todos têm um papel ativo. Mas, não 

se limita apenas a uma forma de ação; empenha-se em aumentar o conhecimento e 

o nível de consciência de todos os envolvidos. 

 

De acordo com Thiollent: 

 
 

Entre as diversas definições possíveis, daremos a seguinte: a 
pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com 
a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e 
os participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2000, 
p.14). 

 
 
Para Barbier (2002, p.119) “... toda pesquisa-ação é singular e define-se por 

uma situação precisa concernente a um lugar, a pessoa, a um tempo, a práticas e 

valores sociais e à esperança de uma mudança possível”. 

 

Será ainda utilizada a proposta triangular (1991), formulada em 1987 por Ana 

Mae Barbosa, e se configura resumidamente da seguinte maneira: 

 

- Conhecer arte (história da arte) possibilita entender que a arte se dá num contexto, 

num tempo e num espaço onde se situam as obras de arte. 

 

- Apreciar arte (análise da obra) desenvolve a habilidade de ver e descobrir as 

qualidades da obra de arte e do mundo visual que cerca o apreciador. A partir da 
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apreciação, educa-se o senso estético, e o aluno pode julgar com objetividade a 

qualidade da imagem. 

 

- Fazer arte (fazer artístico) desenvolve a criação de imagens expressivas. Os 

alunos conscientizam-se das suas capacidades de elaborar imagens, 

experimentando os recursos da linguagem, as técnicas existentes e a invenção de 

outras formas de trabalhar a sua expressão criadora. 

 

Sobre a contextualização de uma maneira geral, a Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo - História (2008), traz o seguinte: 

 
 

No ensino das disciplinas da área deve-se levar em conta, em 
primeiro lugar, que os alunos se apropriam mais facilmente do 
conhecimento quando ele é contextualizado, ou seja, quando faz 
sentido dentro de um encadeamento de informações, conceitos e 
atividades. Dados, informações, idéias e teorias não podem ser 
apresentados de maneira estanque, separados de suas condições de 
produção, do tipo de sociedade em que são gerados e recebidos, de 
sua relação com outros conhecimentos. Do nosso ponto de vista, a 
contextualização pode se dar em três níveis: 
A contextualização sincrônica, que ocorre num mesmo tempo, 
analisa o objeto em relação à época e à sociedade que o gerou. 
Quais foram as condições e as razões de sua produção? De que 
maneira ele foi recebido em sua época? Como se deu o acesso a 
ele? Quais as condições sociais, econômicas e culturais da sua 
produção e recepção? Como um mesmo objeto foi apropriado por 
grupos sociais diferentes? 
A contextualização diacrônica, que ocorre através do tempo, 
considera o objeto cultural no eixo do tempo. De que maneira aquela 
obra, aquela idéia, aquela teoria, se inscreve na História da Cultura, 
da Arte e das Idéias? Como ela foi apropriada por outros autores em 
períodos posteriores? De que maneira ela se apropriou de objetos 
culturais de épocas anteriores a ela própria? 
A contextualização interativa permite relacionar o texto com o 
universo específico do leitor: como esse texto é visto hoje? Que tipo 
de interesse ele ainda desperta? Que características desse objeto 
fazem com que ele ainda seja estudado, apreciado ou valorizado? 
A questão da contextualização remete-nos à reflexão sobre a 
intertextualidade e a interdisciplinaridade. De que maneira cada 
objeto cultural se relaciona com outros objetos culturais? Como uma 
mesma idéia, um mesmo sentimento, uma mesma informação são 
tratados pelas diferentes linguagens? Aqui nos interessam, por 
exemplo, as novas tecnologias da informação, o hipertexto, os CD-
ROMs e as páginas da internet, mas também outras expressões 
artísticas, como a pintura, a escultura, a fotografia etc. (FINI, 2008, 
p.37). 
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Para Ana Amália Tavares Bastos Barbosa, a contextualização se dimensiona 

da seguinte maneira: 

 
 

Mas o que vem a ser isso? A contextualização propõe que se 
contextualize a obra de arte não só pela via histórica, mas também 
social, biológica, psicológica, ecológica, antropológica etc., pois 
contextualizar não é só contar a história da vida do artista que fez a 
obra, mas também estabelecer relações dessa ou dessas obras com 
o mundo ao redor, é pensar sobre a obra de arte de forma mais 
ampla. A leitura da obra de arte (que recentemente tem sido 
chamada de apreciação) propõe uma leitura do mundo e de nós 
neste mundo, uma leitura que é na verdade, uma interpretação 
cultural (...) (BARBOSA, 2005, p.143). 

 
 
Cabe, agora, apresentar as etapas de desenvolvimento do projeto; A primeira 

etapa - que não se interrompeu ao longo de toda a pesquisa - se refere ao 

levantamento bibliográfico daquilo que já foi produzido sobre o tema deste estudo e 

também de projetos que envolvam conscientização ambiental com um olhar 

histórico, preocupado com a relação do homem com o mundo natural, projetos que 

utilizam reproduções de pinturas que registram principalmente “paisagens naturais” 

nas aulas de História.  

 

A segunda etapa, foi a apresentação do projeto de pesquisa aos alunos, com 

o intuito de explicar e expor os objetivos e justificar o que iria acontecer nos 

encontros que se sucederam. O tempo de cada aula era de cinquenta minutos e, 

para essa etapa, foram utilizadas duas aulas. 

 

A terceira etapa foi quando se procurou identificar com mais clareza qual a 

compreensão de meio ambiente por parte dos envolvidos, considerando também o 

“nível” de conhecimento sobre os problemas ambientais do local. Para isso, utilizou-

se um questionário de abordagem inicial, que será explicitado aqui posteriormente. 

 

A esse respeito, as respostas obtidas em questionários servem para o 

pesquisador diagnosticar a falta de conhecimento, ao mesmo tempo em que poderá 

identificar as potencialidades, e servir também ao próprio respondente. Com efeito, 

não só reflete o que está sendo proposto, como ainda reconhece seu papel ativo no 
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processo investigativo. Quanto ao tempo de resolução, foi oferecido o máximo de 

trinta minutos, como orienta Pádua, que acrescenta: 

 
 

As perguntas devem ser ordenadas, das mais simples às mais 
complexas; vale lembrar que as perguntas devem referir-se a uma 
idéia de cada vez e possibilitar uma única interpretação, sempre 
respeitando o nível de conhecimento dos informantes (PÁDUA, 1997, 
p.66). 

 
  
Sobre a decisão de utilizar perguntas abertas, Pádua considera: 

 
 

As perguntas abertas, por exigirem uma resposta pessoal, 
espontânea, do informante, trazem dados importantes para uma 
análise qualitativa, pois as alternativas de respostas não são todas 
previstas, como no caso das perguntas fechadas. A opção de incluir 
perguntas abertas em questionários ou formulários pode ficar a 
critério do pesquisador, dependendo do tema e objeto de estudo 
(PÁDUA, 1997, p.67). 

 
 

Para realizar a quarta etapa foram utilizadas algumas reproduções de obras 

de arte, pinturas que registram principalmente “paisagem natural” feitas pelo artista 

Benedito Calixto. Através daquilo que os educandos já conhecem sobre meio 

ambiente, foi desenvolvida a experiência colaborativa da interpretação e discussão 

dessas obras, com ênfase na relação do homem com o mundo natural ao longo da 

história, e, ao mesmo tempo, inferir os problemas ambientais locais.  

 

Dessa maneira, foi possível estabelecer condições favoráveis para que os 

envolvidos pudessem reelaborar de modo mais seguro e fundamentado a sua visão 

de mundo.  

 

As figuras selecionadas são reproduções de pinturas do artista Benedito 

Calixto e que foram analisadas, contextualizadas e discutidas no tempo de duas 

aulas para cada obra. Vale ressaltar que as pinturas originais encontram-se nas 

mãos de colecionadores. 

 

 As imagens são as seguintes: 
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Figura 6, ver página 125 : “Forte de Bertioga” (sem data) 

Figura 7, ver página 130: “Canal de Bertioga” (sem data) 

Figura 8, ver página 137: “O claro mês das garças forasteiras” (1917) 

Figura 9, ver página 141: “Villa Indaya” (23 de junho de 1917) 

 

O forte de Bertioga foi o primeiro construído no Brasil, e a obra intitulada “O 

claro mês das garças forasteiras” registra a paisagem da praia do Indaiá, que tem o 

mesmo nome do bairro em que se encontra a escola e onde vive a comunidade 

escolar, alvo da pesquisa. 

 

As reproduções das obras de Benedito Calixto foram as principais fontes 

dessa investida, na medida em que algumas de suas obras registravam trechos do 

litoral paulista, lugares conhecidos e frequentados pelos alunos participantes da 

pesquisa. Essa circunstância foi útil no desenvolvimento do processo para se 

compreender melhor a realidade local e suas transformações ao longo da história. 

 

Depois da quarta etapa, que se dedicou à interpretar e contextualizar as 

reproduções de pinturas de “paisagem natural”, a quinta etapa estimulou o fazer 

artístico, valorizando o saber fazer, o que pôde inferir em aquisição de novas 

habilidades. 

 

Nesse momento foi proposto um exercício de criação de formas poéticas, com 

o uso de fotografias. É um exercício que atende às próprias características desses 

jovens familiarizados e fascinados com as novas tecnologias as quais permitem a 

explorar o mundo imagético com incontáveis recursos inventivos de transformação.  

 

O tema contemplou a paisagem local e o que já foi mencionado 

anteriormente, quando se referia a condição das fotografias servirem como forma de 

denúncia aos processos de degradação ambiental e diminuição da qualidade de vida 

ou como forma de valorizar as belezas naturais que ainda estão conservadas. 

Considerou ainda as reproduções das obras de Benedito Calixto e a história da 

cidade colocando-as em contraste com seus problemas ambientais atuais.  
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A sexta etapa condizia com o momento da exibição das obras criadas pelos 

alunos. As fotografias reveladas em papel fotográfico foram expostas primeiramente 

na sala de aula para que todos os participantes tivessem acesso, apreciando e 

analisando, juntos, o produto final. Foram dedicadas duas aulas para essa tarefa.  

 

Depois de expostas, as fotografias foram levadas para o pátio da escola para 

que outros alunos, os professores e os funcionários pudessem apreciar a temática 

proposta e refletir sobre ela.  

 

A sétima etapa teve como objetivo desvendar e identificar entre os 

envolvidos se houve uma nova compreensão a respeito do que se entendia de meio 

ambiente, com todas as implicações de uma postura ética e responsável em relação 

às atitudes pessoais ligadas às questões ambientais. Para isso, um novo 

questionário foi entregue para cada aluno. Os resultados seriam cotejados com as 

respostas inicialmente identificadas no questionário inicial de diagnóstico, levando 

em consideração os seguintes ensinamentos de Thiollent: 

 
 

Os pesquisadores devem identificar as generalizações populares e 
cotejá-las com as generalizações teóricas. A comparação dos dois 
tipos de raciocínio constitui uma importante fonte de informação para 
se saber até que ponto existe uma real intercompreensão, a 
possibilidade de diálogo e de transformações nos modos de pensar 
acerca de determinados problemas (THIOLLENT, 2000, p.38). 

 
 

É fundamental ter em mente que a partir dos dados desses questionários, o 

pesquisador apenas atingirá um conhecimento incompleto daquilo que realmente é a 

realidade na sua totalidade. É o que nos assegura Pádua: 

 
 

Cabe lembrar que não se deve ter a pretensão de chegar a 
explicações “absolutas e finais” sobre um determinado tema; como 
assinala Asti Vera, “toda explicação está de algum modo aberta, 
porque é quase sempre parcial, condicional, aproximada, 
instrumental e heurística. Parcial, porque só são considerados alguns 
dos fatores que determinam um fato, um fenômeno ou uma idéia; 
condicional, porque toda explicação é válida em certo plano e 
aplicável dentro de certas condições; aproximada, porque nem as 
medidas nem as qualidades consideradas são exatas; instrumental, 
visto que a explicação produz um resultado pelo simples fato de ser 
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comunicada e, finalmente, heurística, pois é capaz de promover e 
orientar investigações ulteriores” (PÁDUA, 1997, p. 79-80). 

  
 

E por estas razões, os acréscimos de Thiollent: 

 
 

Devemos deixar bem claro que quando se consegue mudar algo 
dentro das delimitações de um campo de atuação de algumas 
dezenas ou centenas de pessoas, tais mudanças são 
necessariamente limitadas pela permanência do sistema social como 
um todo, ou da situação geral. O sistema social nunca é alterado 
duravelmente por pequenas modificações ocorrendo na consciência 
de algumas dezenas ou centenas de pessoas. Não deve haver 
confusão a respeito do real alcance da pesquisa-ação quando é 
aplicada em campos de pesquisa de pequena ou média dimensão 
(THIOLLENT, 2000, p.43). 

 
 

A pesquisa foi efetuada mediante o desenvolvimento das atividades ao longo 

do segundo semestre de 2009, durante as aulas de História, com os alunos do 1º 

ano do ensino médio de uma escola pública estadual da cidade de Bertioga, litoral 

norte do Estado de São Paulo. O pesquisador é o professor da turma e possui cargo 

efetivo na disciplina desde o ano de 2006. No total, 22 alunos participaram do 

projeto, com idade média entre 14 e 15 anos, sendo 8 meninos e 14 meninas. 

Estavam matriculados no período matutino e a maioria morava nas proximidades da 

escola. 

 

Por motivos éticos todos os alunos participantes não serão aqui identificados 

e seus nomes serão substituídos por números. 

 

Quanto à caracterização da escola; trata-se de uma escola pública estadual; 

possui sete salas de aula e funciona em três períodos: manhã, tarde e noite. Oferece 

todas as séries do ensino fundamental ciclo II e ensino médio. No total, contava 

com, aproximadamente, 720 alunos matriculados no ano de 2009.  

 

A escola se encontra em um bairro caracterizado pela ocupação desordenada 

que afeta uma área de grande densidade de restinga e Mata Atlântica. A grande 

maioria dos moradores é proveniente de estados do Nordeste, consequência do 

movimento migratório impulsionado de modo proporcional à demanda de mão de 



 

 

113 

113 

obra para servir à construção civil. Em geral, vão trabalhar na construção de 

condomínios horizontais de luxo. Estes, por sua vez e em muitos casos, se 

constituem como os grandes vilões da crise socioambiental, como foi tratado 

anteriormente. 

 

Nesse cenário, foi possível, através da convivência diária na escola e fora 

dela, perceber toda a complexidade que envolve a relação do indivíduo com o lugar 

onde vive, sua chegada na cidade, suas tradições, seu sentimento de pertencimento 

ou não pertencimento e seu enfrentamento diante das contradições de ordem 

econômico-sociais. 

 

A coleta dos dados de tipo qualitativo foi realizada mediante a utilização dos 

processos de observação sistemática, participante e estruturada, atenta aos 

discursos e comportamentos dos envolvidos, somado aos questionários 

investigativos. Toda observação do processo foi registrado em diário de pesquisa, 

capaz de enriquecer as informações a serem analisadas, como recomenda Pádua:  

 
 

Além de fazer parte do acervo de dados a serem utilizados para 
análise final, o diário de pesquisa é um importante elemento de 
orientação do trabalho científico, permitindo uma retrospectiva do 
trabalho já realizado. Pode ainda fornecer novos elementos para 
análise de aspectos que não tinham sido levados em conta na 
pesquisa ou mesmo para exploração de novos recursos que não 
haviam sido levados em consideração (PÁDUA, 1997, p.69). 

 
 
O questionário referente à abordagem e ao diagnóstico inicial foi composto de 

cinco questões: 

 

1) Você conhece ou já ouviu falar do pintor Benedito Calixto? Em caso 

positivo, escreva as informações que possui. 

 

2) Você acha que seus hábitos no cotidiano contribuem para poluir ou 

degradar o meio ambiente? Explique. 

 

3) Cite o maior número possível do que você considera como problema 

ambiental na cidade de Bertioga. 
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4) O que você entende por meio ambiente? 

 

5) O que se pode fazer para melhorar a situação de degradação e poluição 

ambiental? 

 

O questionário final utilizado para diagnosticar as mudanças foi composto de 

quatro questões: 

 

1A) De que maneira essas aulas serviram para mudar o que você pensava 

sobre meio ambiente? 

 

2A) Na sua opinião, qual foi o momento mais enriquecedor? Por quê?  

 

3A) Você participou dessas aulas especiais de História que envolveram arte e 

meio ambiente. Além de todo o processo de criação poética, surgiu uma nova forma 

de como você entende o meio ambiente? Qual é? 

 

4A) Comente o momento final, quando foram expostos os trabalhos para a 

apreciação de colegas e comunidade. 

 

Após a coleta dos dados, o próximo passo, por meio das questões 

respondidas pelos alunos, foi a análise do material coletado. Essa análise será 

apresentada nos próximos itens, articulando com o ocorrido no próprio processo de 

intervenção. 

 

Mais uma vez Pádua nos esclarece: 

 
 

Esta não é uma etapa que se realiza automaticamente. Exige 
criatividade, caso contrário o trabalho não ultrapassa o nível da 
simples compilação de dados ou opiniões sobre um determinado 
tema. A análise dos dados é importante, justamente porque através 
desta atividade há condições de evidenciar-se a criatividade do 
pesquisador. De outra forma, não haveria sentido na atividade da 
pesquisa (PÁDUA, 1997, p.74). 
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Foi feita, primeiramente, uma classificação e organização das informações 

coletadas. Esse procedimento é importante para se estabelecer as relações entre os 

dados, considerando os pontos de divergência e convergência, as tendências, as 

regularidades, os princípios de causalidade e possibilidades de generalização. Para 

tanto, foi necessário criar categorias para organizar essas classificações, agrupando 

elementos, ideias ou expressões em torno de conceitos capazes de abranger todos 

os aspectos. 

 

Para a análise e a interpretação do conteúdo dos dados coletados foram 

utilizadas as etapas descritas por Bardin (2000, p.95): 1. pré-análise, 2. exploração 

do material e 3. tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  

 

As categorias temáticas tiveram a função de auxiliar a descoberta por 

“núcleos de sentido” presentes nos dados coletados, atento às motivações de 

opiniões, mudanças de atitudes, valores e tendências, constatando os itens já 

mencionados como pontos de divergência, convergência, etc. Essas categorias 

foram organizadas em unidades de registros. Bardin assim se manifesta sobre as 

categorias temáticas: 

 
 

É a unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento 
de conteúdo a considerar como unidade de base, visando a 
categorização e a contagem frequencial. A unidade de registro pode 
ser de natureza e de dimensões muito variáveis. Reina uma certa 
ambiguidade no concernente aos critérios de distinção das unidades 
de registro. Efectivamente, executam-se certos recortes a nível 
semântico, o <<tema>> por exemplo, enquanto que outros se 
efectuam a um nível aparentemente linguístico, como por exemplo, a 
<<palavra>> ou a <<frase>> (BARDIN, 2000, p.104). 

 

 

 

5.2 Arte/Educação na Aula de História: Enriquecendo uma Proposta de 

Conscientização Ambiental 
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Caberá, neste item, apresentar a narrativa da experiência, contemplando 

quase todas as etapas descritas anteriormente, a considerar desde o momento da 

apresentação do projeto, percorrendo a esteira do processo de intervenção, até o 

instante em que se deu o processo de criação poética. Então, o próximo item terá 

por objetivo mostrar o ocorrido na etapa do “fazer artístico” até o desenrolar da 

exposição final das obras feitas pelos alunos. 

 

A experiência narrada permite o surgimento de uma nova experiência, que se 

revela como transformação vivida, tanto dos envolvidos na trama, como daquele que 

narra e aquele que lê. Quanto ao processo narrativo, Walter Benjamin, acrescenta o 

seguinte: 

 
 
(...) Não pretende transmitir o puro “em si” da coisa, como uma 
informação ou um relatório. Mergulha a coisa na vida de quem relata, 
a fim de extraí-la outra vez dela. É assim que adere à narrativa a 
marca de quem narra, como à tigela de barro a marca das mãos do 
oleiro. A tendência dos narradores é começarem sua história com 
uma apresentação das circunstâncias em que eles mesmos tomaram 
conhecimento daquilo que segue, quando não as dão pura e 
simplesmente como experiência pessoal (BENJAMIN, 1983, p.63). 

 
  

Ao entrar na sala de aula, comecei por expor o projeto aos alunos, dizendo 

que se tratava de uma pesquisa de mestrado e que, juntos, deixariam por alguns 

dias a programação do Caderno do Aluno, para vivenciarem uma experiência 

diferente; nessa experiência aprenderiam a história da cidade numa perspectiva 

interdisciplinar, que envolveria análise de imagens, numa abordagem histórica, 

artística e ambiental. Nesse instante, os alunos ficaram atentos e curiosos para 

descobrirem o que realmente essas palavras queriam dizer. 

 

Foi o momento em que retomei o significado da palavra interdisciplinar, uma 

vez que no começo do ano os alunos já tinham aprendido não só a definição do que 

vinha a ser interdisciplinar, mas também diferenciá-la de uma ação/pensamento 

multidisciplinar e transdisciplinar.  
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Deixei claro que a turma foi a única escolhida para participar do projeto por 

demonstrar empenho, seriedade e criatividade em atividades propostas 

anteriormente em sala de aula. 

 

Expliquei que o objetivo maior era refletir sobre o posicionamento de cada um 

em relação ao meio ambiente e, portanto, deveriam ter como exercício constante a 

reflexão. Para ilustrar melhor, resgatei o exemplo do que há três anos, pelo menos, 

acontecia na escola, na data em que se comemorava o Dia da Árvore. Trata-se do 

seguinte: professores e alunos se organizam em uma passeata pelo bairro com o 

objetivo de sensibilizar a população para as questões ambientais, especialmente a 

importância de proteger o verde e a natureza.  

 

Durante a caminhada, frases prontas, como: “Ame o verde” e “Proteja a 

natureza” são pronunciadas em tom de súplica e cartazes (que não foram feitos com 

material reciclado) trazem as mesmas palavras, enfeitados com desenhos de 

elementos da natureza. Mas a contradição maior é a atitude de grande parte dos 

alunos que, no decorrer do percurso, abandonam não só os cartazes no chão, mas 

descartam embalagens de balas e doces. 

 

Alguns alunos lembraram o ocorrido na última passeata e confirmaram as 

minhas palavras. Houve até mesmo aqueles que, possivelmente, se reconheceram 

como autores desse comportamento contraditório, pondo-se a sorrir envergonhados. 

 

Resgatar esse episódio serviu para que os alunos percebessem a dimensão 

daquilo que se falava, como opinião sobre o que se considera ser “correto” e aquilo 

que se faz no mundo vivido, nas atitudes cotidianas. Principalmente porque eles, em 

um segundo momento, passariam a responder um questionário e, dessa maneira, a 

opinião positiva escrita deveria estar em compasso direto com a atitude vivida. 

 

Logo após, no mesmo encontro, foi apresentado o cronograma das 

atividades, expondo aos alunos o que iria ocorrer nas próximas aulas. Dessa 

maneira, eles começariam por responder a um pequeno questionário e, num 

segundo momento, passariam a analisar quatro imagens, uma para cada encontro e, 

que elas seriam reproduções de obras de arte, que eram pinturas inspiradas na 
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paisagem de Bertioga de, aproximadamente, cem anos atrás. Aqui, um aluno 

perguntou sobre quem era o pintor, mas o nome não foi revelado para não interferir 

na resposta da primeira pergunta do questionário inicial e até mesmo para manter 

um clima de mistério e curiosidade entre eles. 

  

Em seguida, expliquei que essas imagens seriam importantes para poderem 

conhecer a História de Bertioga, ao mesmo tempo em que aprenderiam mais sobre 

arte visual e aproveitaríamos para discutir e refletir a respeito de algumas questões 

ambientais de grande importância para todas as formas de vida do planeta e, por 

isso mesmo, seria desejável confrontá-las com as indagações suscitadas pelo 

presente. Em termos de preservação da natureza, esse método nos remete ao 

seguinte pensamento: 

 
 

Ao longo de sua existência, a arte sempre esteve ligada a outros 
aspectos da vida, formando binômios de atuação. Assim é que, em 
determinadas épocas da história, a arte se ligou à magia, à religião, à 
ciência ou à tecnologia. Mas de todos esses binômios, o mais 
permanente e consistente, nos diferentes modos como se realiza, é o 
que une em uma única equação arte e natureza. Mesmo nos 
momentos de prevalência da arte abstrata, a natureza persiste de 
forma subjacente ou residual, o que levou o crítico e historiador 
Lionello Venturi a afirmar que “como a vida e a natureza se 
encontram sempre na pintura, aquele que tem experiência da vida e 
conhecimento da natureza está em posição privilegiada para 
compreender os valores da arte (MORAIS, 2001,p.6). 

 
 
Instrumento para se autoconhecer e, a partir daí, intervir na realidade, a obra 

de arte sempre é revelação; é a descoberta de si mesmo e, o que mais importa na 

arte/educação, é utilizá-la como meio de despertar essa descoberta. Como 

resultado, o indivíduo desenvolve sua capacidade de se conhecer e interagir de 

forma consciente na sociedade que o cerca. 

 

Trata-se de propiciar, de modo atraente e motivador, a oportunidade para 

deixar vir à tona suas próprias visões e relacioná-las com as suas vivências. Para 

tanto, o professor/pesquisador possui o papel de mediar o conhecimento produzido 

pelo aluno, agindo como organizador na articulação entre sujeito e objeto. 
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Para finalizar a apresentação do cronograma de atividades, salientei que, 

depois de analisarem as imagens, os alunos deveriam criar poéticas visuais, ou seja, 

sustentados pelos conhecimentos adquiridos durante a intervenção e inspirados nas 

obras analisadas, passariam a fotografar, criando obras sensíveis capazes de 

valorizar a paisagem local, destacando sua beleza natural ou sua degradação, como 

forma de denúncia.  

 

Depois de reveladas, disse aos alunos que as fotografias seriam expostas na 

escola; para encerrar o projeto, expliquei-lhes que responderiam a um questionário 

final. 

 

No segundo encontro, foi levado o questionário de abordagem e diagnóstico 

inicial para eles responderem. Nesse dia estavam presentes vinte e dois alunos. Foi 

dito que não se tratava de avaliá-los por nota, como estão acostumados, lembrando 

que a escola nos dias atuais assume, muitas vezes, um caráter mais disciplinar do 

que educador. 

 

 Quando isso acontece, os questionários das avaliações servem em muitos 

casos apenas como instrumentos de “medição” do saber, traduzidos tão somente 

em conceitos ou notas e, até mesmo, utilizados como recurso punitivo. O mais 

indicado seria traduzir as respostas dos alunos em reflexão sobre a maneira e o 

nível de complexidade que eles responderam para, então, criar situações que 

possam compensar a ausência e potencializar aquilo que apareceu de forma 

positiva e surpreendente. 

 

Foi fácil perceber que não houve resistência para responder ao questionário 

de abordagem inicial; depois que cada aluno recebeu o seu, fiz uma leitura em voz 

alta com a intenção de esclarecer os enunciados, com o cuidado de não ilustrar com 

exemplos para não interferir nas respostas.  

 

Depois disso, foi falado que o questionário tinha o propósito de motivá-los a 

refletir sobre o que estava sendo perguntado, como parte inicial do próprio processo 

de sensibilização; nesse momento, aproveitei para retomar o que foi discutido 
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anteriormente, sobre o dilema existente entre o que se pensa e escreve como 

“correto” e as atitudes vividas no cotidiano . 

 

Durante a leitura das questões, houve apenas uma dúvida. Uma aluna 

perguntou o que significava a palavra “degradação” que aparece na questão nº 5: O 

que se pode fazer para melhorar a situação de degradação e poluição 

ambiental? Dirigi-me para os colegas da turma para verificar entre eles mesmos se 

haveria alguém capaz de ajudar a colega; foi quando uma outra aluna se 

manifestou, dizendo que era o mesmo que destruição.  

 

Complementei a resposta, afirmando que degradação é um processo de 

alterações que um ecossistema pode sofrer também por causas naturais, mas que a 

pergunta se refere àquelas provocadas pela ação humana, que se intensificaram, 

principalmente após a revolução industrial. 

 

A primeira pergunta do questionário de abordagem inicial indagava o 

seguinte: Você conhece ou já ouviu falar do pintor Benedito Calixto? Em caso 

positivo, escreva as informações que possui. O objetivo era saber se os alunos 

conheciam ou não esse artista e, se o conheciam, que tipo de informações teriam 

sobre ele. 

 

O resultado foi que, dos vinte e dois alunos que responderam a essa 

pergunta, apenas cinco mostraram conhecer sua existência, e quatro, salientaram 

que Benedito Calixto se dedicou à pintura de paisagens de Bertioga, como podemos 

ver as respostas transcritas abaixo. 

 

Aluno 19 : “Sim já ouvi falar, mas agora não me recordo nada a respeito dele”. 

Aluno 20 : “Sim. Eu só sei que ele pintou algumas paisagens de Bertioga, antigamente”. 

Aluna 5 : “Sim. Ele pintou a praia do Indaiá, o Forte de São João, antigamente”. 

Aluno 21:“Sim, bem pouco. Sei que ele é um pintor brasileiro, que pintou “algumas” 

paisagens, inclusive em Bertioga, como o Forte por exemplo”. 

Aluno 18: “Eu conheço bem pouco porque ele foi um pintor que pintou Bertioga”. 
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 Antes de iniciar o processo de intervenção com as imagens, foi preciso 

conhecer as respostas e analisar os conteúdos do questionário de diagnóstico e 

abordagem inicial, para mediar as discussões e direcionar o processo de maneira 

mais consistente e segura. 

  

Vejamos o que foi respondido na Questão 2: Você acha que seus hábitos 

no cotidiano contribuem para poluir ou degradar o meio ambiente? Explique. 

Para facilitar a visualização das respostas, algumas categorias temáticas foram 

criadas e separas num quadro de “SIM” e “NÃO” com as respectivas explicações 

que foram sintetizadas em Unidades de Registro/Categorias e, ao lado, os números 

que identificam cada aluno que se referiram a elas. O total de alunos não foi 

tabelado porque houve casos de algumas respostas transitarem entre duas 

categorias ou mais: 

 
Tabela 1 - Distribuição da síntese das categorias e números que identificam cada 
aluno que se referiram às categorias da Questão 2. 

 “SIM” 

Unidade de Registro/ Categorias 

 

Números que identificam cada aluno que 

se referiram às categorias 

Acreditam destinar o lixo incorretamente 1,5,7,10,16,17,20,22 

Fumaça de automóveis 1,7,16,20 

Desperdício de água 5,20,21 

Utilizam produtos que poluem 12,14 

Fumaça de fogueira 4 

Não explicam o motivo 2,19 

 “NÃO” 

Unidade de Registro/ Categorias 

Números que identificam cada aluno que 

se referiram às categorias 

Acreditam ter hábitos corretos 6,8,9,18 

Acreditam destinar o lixo corretamente 3,13,15 

Utiliza a bicicleta como transporte 10 

Por não utilizar carro 13 

Economiza recursos naturais 3 

Não explica o motivo 11 
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 Ao analisar os dados apresentados na tabela acima, podemos inferir que a 

questão da destinação do lixo se apresenta de maneira mais evidente pelos alunos 

que disseram “SIM”, seguida da “fumaça produzida pelos veículos” e o “desperdício 

de água”.  

 

Surpreende o fato de alguns alunos perceberem e assumirem que consomem 

produtos que poluem, o que denota um nível de compreensão maior sobre o impacto 

negativo do modo como o nosso modelo civilizatório se configura, caracterizado pelo 

consumismo exagerado de produtos industrializados. Foram, porém, apenas dois 

alunos que se atentaram para esse fato, o que implicou a necessidade de colocar o 

problema em discussão, para que os outros participantes também pudessem 

sensibilizar-se quanto a esse tipo de comportamento. 

 

A aluna que justificou o ato de fazer fogueira como uma contribuição para a 

poluição ambiental, talvez esteja, sem saber, sintonizada com a teoria radical que 

considera o homem como um “invasor” da natureza, onde todos os seus atos são 

condenáveis. Diante dessa constatação, foi necessário esclarecer melhor o lugar do 

homem no planeta e criar espaços de discussão, na tentativa de desconstruir as 

ideias ou posturas radicais.  

  

Os participantes que responderam que “NÃO” contribuíam, mediante seus 

hábitos, com a degradação ou poluição ambiental, se defenderam ao afirmar que 

possuíam hábitos considerados corretos, sem explicar direito o que seria isso; e 

outros, ao afirmar que destinavam o lixo corretamente, entendendo que 

depositando-o em uma lixeira comum já seria satisfatório, sem saber onde seria 

descarregado, ou melhor, seu destino final.  

 

A resposta que inclui o uso de bicicleta é destaque de apenas um aluno, 

como também em: “Por não utilizar carro” e “Economiza recursos naturais”, o que 

demanda um processo de intervenção que possa sensibilizar mais alunos a se 

atentarem para a reflexão dessas questões. 

 

 Foi possível notar que, em ambos os posicionamentos “SIM” e “NÃO”, houve 

a ocorrência daqueles que possivelmente não conseguiram explicar o motivo. 
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Quanto a isso, poderíamos pensar sobre as dificuldades que alguns alunos possuem 

tanto de leitura, quanto de interpretação de texto, o que irá refletir na capacidade de 

organização das ideias e verbalização escrita de seus pensamentos e sentimentos. 

Obviamente que essa situação não se modifica instantaneamente com esse 

processo pontual de intervenção; mas isso não significa que não houve esforços 

para a ocorrência de mudanças positivas. 

 

Os resultados da Questão 4 do questionário de diagnóstico inicial também 

ajudou muito a conduzir melhor o processo de intervenção. Nela inadagava-se o 

seguinte: O que você entende por meio ambiente? 

 
Tabela 2 - Distribuição da síntese das categorias e números que identificam cada 
aluno que se referiram às categorias da Questão 4. 

       Unidade de Registro/ Categorias   Números que identificam cada aluno 

Como sendo o lugar em que vivemos 1,5,8,14,15,16,17,19,20,21 

Como algo que deve ser preservado ou 

cuidado 

2,4,7,8,13,16,19,22 

Como sendo o lugar em que vivemos, 

incluindo a natureza e outros seres vivos 

3,8,10,12,18 

Como sendo tudo o que existe 6,20,21 

Não souberam explicar 9,11 

Como algo que está sendo destruído 

pelo homem 

7 

 

De posse desse conhecimento, foi possível auxiliar o processo que procura 

desenvolver nos sujeitos envolvidos a capacidade de encarar de forma consciente e 

responsável os desafios apresentados pela crise socioambiental deste início de 

século. 

 

Dessa maneira, a análise dos dados da tabela acima está sintonizada com o 

ponto de vista produzido de Marcos Reigota, ao afirmar que: 

 
 
A compreensão das diferentes representações deve ser a base da 
busca de negociação e solução dos problemas ambientais. Não se 
trata de saber quantitativamente mais, mas qualitativamente melhor 
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sobre as questões que um determinado grupo pretende estudar e 
onde pretende atuar (REIGOTA, 2002, p.20). 

 

 

As respostas dos dez alunos que foram sintetizadas na Unidade de 

Registro/Categoria: “Como sendo o lugar em que vivemos”, talvez revelem uma ideia 

reducionista, o que necessitou esclarecer, que o meio ambiente deve ser entendido 

na dimensão que considera as relações interativas entre sociosfera, biosfera, 

tecnosfera e psicosfera.  

 

O esclarecimento oferecido se baseou na definição de Marcos Reigota e 

contribuiu para melhor orientar as discussões, uma vez que esse autor considera o 

meio ambiente como sendo; 

 

o lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e 
sociais estão em relações dinâmicas e em interação. Essas relações 
implicam processos de criação cultural e tecnológica e processos 
históricos e sociais de transformação do meio natural e construído 
(REIGOTA, 2002, p.14). 

 

 

Oito alunos se referiram à categoria: “Como algo que deve ser preservado ou 

cuidado”, apresentam, de certa maneira, uma visão positiva no que diz respeito a 

uma postura preservacionista; mas o modo como foi exposto, sem maiores 

explicações, demonstra que para esses alunos, o meio ambiente, é ainda, uma 

realidade distante e abstrata. 

 

A análise da definição de Coimbra, permite entender que o meio ambiente é 

uma realidade mais complexa e, por isso mesmo, necessita ser preservado nos 

diferentes fatores que caracterizam essa complexidade: 

 

Meio ambiente é o conjunto dos elementos abióticos (físicos e 
químicos) e bióticos (flora e fauna), organizados em diferentes 
ecossistemas naturais e sociais em que se insere o Homem, 
individual e socialmente, num processo de interação que atenda ao 
desenvolvimento das atividades humanas, à preservação dos 
recursos naturais e das características essenciais do entorno, dentro 
das leis da Natureza de padrões de qualidade definidos (COIMBRA, 
2002, p.32). 
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 Os cinco alunos que responderam: “Como sendo o lugar em que vivemos, 

incluindo a natureza e outros seres vivos”, compartilharam, sem saber, o mesmo 

pensamento do ecólogo Ricklefs (apud REIGOTA, 2002, p.12) que o define como “o 

que circunda um organismo, incluindo as plantas e os animais, com os quais ele 

interage”. 

 

 Três alunos, ao responderem: “Como sendo tudo o que existe”, estariam 

talvez, assumindo uma visão totalizante e simplista, o que implicou a necessidade 

de promover condições para que, em discussão, pudéssemos refletir sobre o perigo 

trazido nas generalizações que nada contribuem para entender o meio ambiente na 

complexidade de suas relações entre as esferas citadas anteriormente. 

  

 Ao finalizar a análise dessa questão, percebemos que ainda houve dois 

alunos que não souberam explicar seu entendimento sobre o que estava sendo 

perguntado. E um aluno, ao responder: “Como algo que está sendo destruído pelo 

homem”, parece compreender o meio ambiente como uma entidade distinta, um 

pensamento que merece ser reelaborado, para se tornar menos vago. 

 

Voltando à narrativa do ocorrido nos encontros, no terceiro encontro, onde 

começou o processo de intervenção com as reproduções das obras de arte, 

entreguei a cópia da primeira reprodução da obra de arte, impressa em papel 

fotográfico, medindo 20cm x 30cm. A cada nova imagem que era entregue, eles 

continuavam em contato com a anterior, para efeito de comparações e também 

ficavam sabendo as dimensões reais da obra original. 

 

No momento em que distribuia o material, sugeri para que eles se sentassem 

em semicírculo - diferente do modo enfileirado em que estavam acostumados - e 

justifiquei como sendo uma maneira de se valorizar as experiências em conjunto. Os 

alunos aceitaram e começaram a organizar as carteiras e cadeiras. 

 

As reações entre eles foram as mais diversas: indiferença, animação e até um 

descontentamento discreto, gerado, talvez, pela situação de se colocarem um de 

frente para outro. Tive certo receio desses últimos ficarem inibidos e não 
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participarem das discussões, mas preferi arriscar, e isso não foi problema, visto que 

a participação atingiu um nível satisfatório. 

 

 

                                         Figura 5 - Alunos no momento da intervenção com  
                                         as imagens. 

 

A primeira imagem que os alunos receberam foi o “Forte de Bertioga”: 

 

 

              Figura 6 - “Forte de Bertioga”, sem data – Benedito Calixto. 

              Pintura a óleo sobre tela 45 x 63 cm. 

              Fonte: http://www.novomilenio.inf.br/santos/calixt98.htm 
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Finalizado a entrega das imagens, notei que alguns alunos já se puseram a 

identificar os elementos visuais familiares e, ao mesmo tempo, tentavam descobrir 

qual a “angulação” do recorte visual, ou seja, onde se encontrava o pintor para ter 

aquela visão.  

 

Fiz um alerta à dificuldade que poderíamos ter no exercício de observação 

detalhada de uma imagem estática, já que estamos acostumados com a imagem em 

movimento, reflexo do cinema e televisão.  

 

Resgatei o conceito de fonte histórica, estudado pelos alunos em outras 

circunstâncias, aproveitando para enfatizar a possibilidade de que a leitura não se 

faz somente de textos, mas também de uma imagem, sendo essa a nossa intenção. 

 

A proposta foi lançada na tentativa de desvendarmos os símbolos que foram 

utilizados na composição da pintura e os referenciais imagéticos que o artista 

valorizou da paisagem local. Coube a todos nós interpretar o documento 

iconográfico com a preocupação de identificar elementos do passado que 

desapareceram, que se transformaram ou que permaneceram sem alterações, 

permitindo, por consequência, uma reflexão sobre o futuro. 

 

Esta investigação interpretativa das imagens é baseada na iconografia do 

historiador da arte alemão Erwin Panofsky (1987, p.47), que a considera como: “uma 

ramificação da história da arte, cuja meta de estudo é o tema ou mensagens das 

obras de arte em contraposição à sua forma”, o que pode propiciar uma melhor 

assimilação da temática proposta, quando analisadas minuciosamente. 

 

Este tipo de atividade que resgata a memória da cidade, pode levar ao 

fortalecimento de práticas da cidadania, como a solidariedade, a prática social de 

ações positivas e o respeito ao meio ambiente, principalmente quando se assume a 

visão da cidade como espaço coletivo, cuja responsabilidade pela boa qualidade de 

vida depende não só da vontade, mas do compromisso de todos.  
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Aprender história partindo da noção de fontes históricas de maneira prática, 

contribui para que o aluno compreenda melhor o ofício do historiador, especialmente 

no levantamento e análise dessas fontes, com o intuito de encarar o fato histórico 

como um conhecimento produzido, passível de reavaliações, e não como um 

somatório de acontecimentos organizados cronologicamente. 

 

Depois de revelar o nome do pintor, apresentei uma breve biografia de 

Benedito Calixto, discorrendo detalhes sobre seu encantamento pela pintura, suas 

viagens, os desafios para sobreviver profissionalmente e sua paixão e dedicação 

aos estudos históricos. E no intuito de contextualizar melhor a obra, procurei 

enfatizar o momento histórico que o artista viveu, a virada do século XIX para o 

século XX, quando as transformações urbanas ganharam fôlego com a expansão 

industrial e, muitas paisagens naturais e urbanas começam a sofrer mudanças em 

um nível mais acentuado. 

 

Falei sobre as verdadeiras dimensões da obra original e que as quatro telas, 

segundo os monitores da Pinacoteca Benedicto Calixto, estão em mãos de 

colecionadores que preferiram não se identificar, mas que os alunos poderiam 

conferir e apreciar outras criações originais do artista, perto dali, em Santos, na 

Pinacoteca Benedicto Calixto e no Museu do Café. 

 

Ao observar a imagem, os alunos identificaram diferença de cor nas paredes 

do Forte; na pintura elas aparecem mais escuras, num tom acinzentado, diferente 

das atuais paredes brancas. Nesse instante, entre os próprios alunos começou uma 

discussão sobre as possibilidades dessa diferença. Foi quando surgiu a opinião que 

deu como resposta tratar-se da própria composição de cores feita por Calixto; outros 

disseram ser devido às inúmeras restaurações que o Forte sofreu ao longo desses 

anos. Chegamos à conclusão de que as duas opiniões poderiam ajudar a responder 

o fato da mudança de cores. 

 

Partindo do interesse dos alunos em apreciar a imagem do Forte, resolvi 

resgatar a história de sua construção, destacando três momentos. Em primeiro 

lugar, a sua criação em 1532 e a reforma de 1547; em segundo lugar, o que ele 
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significava na época em que Calixto pintou, por volta de 1917; para finalizar, em 

terceiro lugar, como ele é visto, tratado e reconhecido atualmente.  

 

A maioria deles ficaram surpresos e encantados com a riqueza histórica que 

esse patrimônio carrega consigo. Com efeito, foi possível perceber entre eles que 

muitos passam pelo Forte sem procurar desvendar os seus mistérios e a sua razão 

de existir.  

 

Com o estudo sobre o monumento histórico é possível refletir como a 

memória é construída em meio a embates e conflitos sociais, acreditando que o 

lugar é o suporte e o sentido das lembranças. Sendo assim, poderíamos supor que 

aquilo que é selecionado para ser recordado, carrega sempre consigo a dimensão 

oposta do esquecimento, noção que também leva à preocupação com o futuro da 

cidade. 

 

Foi fundamental levantar a questão da principal atividade econômica atual da 

cidade: o turismo. O turismo explora apenas o lazer das praias, sendo que o lado 

histórico do litoral fica num segundo plano, o que demanda necessidades de 

mudanças. 

 

Dessa forma, procurou fortalecer a identidade dos alunos em relação aos 

seus espaços de viver, o que pode impulsionar as práticas de cidadania, como 

também fazer despertar o interesse voltado para a sua preservação. O resgate da 

história que contextualiza o patrimônio histórico pode ser capaz de redimensionar 

seu lugar; mais que um ponto no mapa, ou na paisagem, o patrimônio histórico no 

espaço urbano reencontra sua dimensão humana.  

          Com isso, mais que oferecer aos estudantes uma imagem de si mesmos e dos 

outros, recorre à leitura crítica do passado e do presente e quanto ao futuro, permite 

pensar em uma planificação, no sentido de que: 

 

Trata-se de uma planificação que não tem muito em comum com os 
paradigmas actuais, burocráticos e autoritários. Está em grande 
medida por inventar experimentando-a, e exige preliminarmente uma 
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educação diferente, que acentue os papéis sociais dos cidadãos, que 
ensine a pensar a longo prazo, que anime a inventar o futuro e que 
habitue os jovens a assumir as suas responsabilidades de decisão 
na autogestão das escolas e numa permanente abertura aos 
assuntos da comunidade local (SACHS, 1999, p.409). 

 

          É um processo educativo que se torna um exercício relevante em um país em 

que muitas cidades destruíram importantes registros históricos, baseadas em uma 

perigosa noção de progresso e modernidade. É uma noção que dificulta a identidade 

cultural dos moradores, tornando-os estrangeiros em seu próprio território, fazendo 

da cidade um ambiente que lhes é estranho. 

Depois de contextualizar historicamente o Forte, os alunos voltaram a 

observar a pintura, momento em que eles notaram a presença de nuvens cobrindo o 

céu e a Serra do Mar ao fundo, o que foi aproveitado para discutir sobre o efeito de 

distanciamento de figura e fundo, mas também não poderíamos deixar de pensar, 

que mais que um efeito: Calixto tentou reproduzir o céu encoberto por nuvens. 

 

Essa situação permitiu a discussão de algumas características físicas da 

região, como o relevo, os ecossistemas, o clima tropical temperado, o excesso de 

chuva e a alta umidade relativa do ar, com média anual de 81,2%, segundo os 

dados de Lichti, (2002). 

 

Os alunos constataram, através da pintura, a diminuição da quantidade de 

vegetação ao redor do Forte, começamos, então, a discutir as mudanças que 

ocorreram no local, como a construção da passarela para pedestres, a praça, o pier 

e a plataforma da balsa que faz a travessia para o Guarujá. Compreenderam 

também que as transformações da paisagem fizeram com que os sedimentos 

acumulados no Canal de Bertioga, provocasse o avanço da água no sentido das 

margens. 

 

A presença humana na paisagem natural foi outro elemento observado por 

uma aluna durante a apreciação. Aproveitei a oportunidade para refletirmos juntos 

sobre que tipo de homem Calixto procurou retratar na obra. Foi quando inferimos ser 
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supostamente um pescador, o que serviu para discutir sobre as condições de vida 

deles na época de Calixto e nos dias de hoje.  

 

Esse elemento suscitou a reflexão sobre a composição de uma paisagem 

natural com a presença humana. Aproveitamos então, para discutir a questão de 

que, muitas vezes, encontrarmos a natureza representada como uma entidade 

abstrata, distante de nós e sem a figura do homem. Uma oportunidade para 

esclarecer a dimensão dicotômica na relação entre cultural e natural. Nossa 

sociedade está acostumada a diferenciar natureza e cultura e não se dá conta dos 

riscos trazidos por esta diferenciação, que acarreta o distanciamento do homem de 

seu ambiente natural. 

  

A segunda imagem recebida pelos alunos no encontro posterior foi o “Canal 

de Bertioga”: 

 

             Figura 7 -  “Canal de Bertioga”, sem data – Benedito Calixto. 

             Pintura a óleo sobre tela 27,7 x 39,8 cm. 

             Fonte: http://www.novomilenio.inf.br/santos/calixt98.htm 
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Com as duas imagem nas mãos, alguns alunos conseguiram identificar de 

imediato a relação de proximidade com a imagem anterior, obviamente pela 

localização do Forte, construído na junção entre o rio e o mar.  

 

Para efeito de análise, as duas imagens entregues nesta sequência formam 

um conjunto interessante, que permite a visualização pormenorizada de vários 

detalhes, mostrando as possibilidades de outro recorte visual do mesmo lugar. 

 

Ao apreciar a obra, os alunos apontaram a presença de embarcação do 

mesmo estilo que já havia aparecido na primeira imagem, bem como os abrigos e 

construções rústicas, além do céu e a Serra do Mar ao fundo, encobertos por 

nuvens.   

Comecei pela explicação da importância do Canal de Bertioga na época de 

Calixto para que os alunos pudessem refletir sobre as mudanças na temporalidade, 

para, assim, discutirmos quais as suas condições na atualidade. Disse-lhes, que nas 

proximidades do Canal, desde o início do processo colonização, foi implantado o 

núcleo central do vilarejo, que carrega consigo um grande valor histórico. 

 

Na época de Calixto, essa parte da cidade abrigava a vila de pescadores que, 

com redes artesanais e varas com anzóis, levavam uma vida simples e 

aproveitavam a fartura de peixes que as águas de rios e mar ofereciam, não 

esquecendo a importância do manguezal. 

 

Exposto aos alunos as características do Canal de Bertioga no passado em 

que viveu Calixto, pedi a eles que colaborassem com a discussão sobre como o 

Canal se encontrava atualmente, comparando com o representado na pintura. Dito 

isso, um aluno alertou da quantidade de barcos que aumentou e que mudaram de 

tamanho, portando equipamentos de pesca mais sofisticados, diferentes das antigas 

redes artesanais da época de Calixto, representadas na pintura. 

 

Aproveitando o comentário, lancei a seguinte pergunta: Como o aumento da 

quantidade dessas novas embarcações impactam negativamente o meio ambiente?   

Um aluno levantou a questão do despejo do óleo sujo e outra aluna falou sobre a 

pesca ilegal ou fora de época.  



 

 

133 

133 

 

Para tentar responder a essa pergunta de maneira completa, expliquei que, 

do mesmo modo que as baleias extinguiram-se da região de Bertioga, a pesca 

indiscriminada da tainha, por exemplo, com rede de malha fina, que capturam os 

filhotes, impedem a continuidade do ciclo da vida, fazendo com que cada ano, 

diminua o número de peixes capturados, afetando a vida marinha e o próprio 

sustento dos pescadores. 

 

Expliquei que o óleo sujo dos motores das embarcações lançado nas águas 

despreocupadamente pelos pescadores desavisados polui não só as águas do 

Canal, mas também afetam a dinâmica do manguezal, considerado um ecossistema 

frágil. 

 

Perguntei aos alunos: O que poderia ser feito para reverter esse quadro?  

Surpreendi-me com a eficiência das respostas, como, por exemplo, citaram a 

conscientização dos pescadores como medida preventiva, seguida da fiscalização e 

da vigilância. Complementei, sugerindo a construção de um espaço especial para 

acomodar as embarcações necessitadas de reparos e trocas de óleo e que esse 

óleo recebesse um destino responsável. 

 

Já que estávamos discutindo os problemas ambientais de um lugar específico 

de Bertioga, resolvi, para ampliar o debate, analisar com eles o que apareceu como 

respostas da terceira pergunta do questionário de abordagem inicial: Cite o maior 

número possível do que você considera como problema ambiental na cidade 

de Bertioga. 

 

A criação das Unidades de Registros foram elaboradas a partir das frases que 

os alunos utilizaram ao responder o questionário para, então, separá-las em 

categorias temáticas que podem ser visualizadas na tabela abaixo. 
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Tabela 3 - Distribuição da síntese das categorias e números que identificam cada 
aluno que se referiram às categorias da Questão 3. 

Unidade de Registro/ Categorias Números que identificam cada aluno 

Lixo nas ruas, praias, rios e mar 1,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22 

Desmatamento/ Queimada 2,4,5,6,7,8,10,13,14,17,18,20,21 

Falta de tratamento de esgoto 1,4,7,8,9,13,14,16,19,20 

Poluição do ar/ automóveis 1,2,8,14,16,19,22 

Buracos nas ruas 6,15 

Diminuição da fauna 3,14 

Construções frente à praia 3,7 

Pouca informação ao turista 10 

Desperdício de água 17 

Pesca ilegal 21 

Casas abandonadas 19 

Óleo dos barcos na água 22 

 

É importante deixar claro que essa lista de problemas ambientais em Bertioga 

foi apresentada aos alunos. E com todos eles, levantamos as causas, 

consequências, medidas preventivas e de intervenção imediata para reverter a 

situação. Além disso, procurei completar a lista citando o caso dos aterros em áreas 

de maguezais, o estrangulamento dos canais para servir de atracadouro, a 

ocupação desordenada e a condição de sobrevivência dos moradores desses 

lugares, relacionando-os com a expansão dos condomínios horizontais de luxo.  

Essa discussão serviu também para refletirmos juntos sobre os problemas 

ambientais na dimensão do sistema econômico no qual vivemos, na sociedade do 

consumo, na vontade política e nas ações individuais, incluindo a falta de 

consciência das pessoas. 

 

Na tentativa de inferir qualitativamente o que essa tabela representa, 

poderíamos pensar que a evidência do “Lixo nas ruas, praias, rios e mar,” o 

“Desmatamento/ Queimada” e a “Falta de tratamento de esgoto”, foram, de fato 

observados, sentidos e lembrados pelos alunos de forma acentuada. Não foram 
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esquecidos talvez porque esses problemas afetavam diretamente o seu cotidiano 

e/ou então sua frequência e presença facilmente observáveis, o que implicou a 

discussão sobre as dimensões citadas no parágrafo anterior, especialmente a falta 

de vontade política. 

 

Em relação à “Poluição do ar/ automóveis”, a situação ficava mais complicada 

de se analisar, pois a cidade é de pequeno porte e possui uma considerável 

extensão territorial. Mesmo na temporada de verão, época em que aumenta o 

número de automóveis na cidade, não chega a constituir um quadro de poluição que 

afeta a qualidade do ar. 

 

Dessa maneira, é possível imaginar que esses indivíduos possuem uma ideia 

de meio ambiente já instituída; o conceito que eles têm esconde de forma 

inconsciente o que foi interiorizado com pouca reflexão associando, de imediato um 

problema dos grandes centros urbanos a uma pequena cidade. O que torna 

necessário um processo de educação ambiental que sensibilize as pessoas quanto 

à capacidade de observar o real de forma crítica, na busca de uma compreensão 

mais exata. 

 

Os temas “Pesca ilegal”, “Óleo dos barcos na água”, “Construções frente à 

praia”, “Diminuição da fauna” foram citados, revelando como aquilo que afeta 

diretamente a natureza.  

 

Em contrapartida, e de forma surpreendente, os temas citados; “Buracos nas 

ruas”, “Casas abandonadas”, “Desperdício de água” e, principalmente, “Pouca 

informação ao turista”, em relação à preservação ambiental, formam um conjunto 

interessante se pensarmos que os alunos possuem uma noção de problemas 

ambientais que afetam não só a natureza, mas também a qualidade de vida das 

pessoas. Isso denota um sentido de meio ambiente que transcende às 

preocupações reducionistas que se associam apenas com a natureza, quando não, 

uma abstração distante e uma realidade alheia. 

 

A análise dos resultados da Questão 5 do questionário de abordagem inicial, 

que trazia a pergunta: O que se pode fazer para melhorar a situação de 
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degradação e poluição ambiental?, serviu para verificar a capacidade dos alunos 

de refletir sobre as possíveis soluções, visto que já haviam enumerados alguns 

problemas ambientais. 

 

O conteúdo das respostas desta questão foi convertido em duas grandes 

categorias, subdivididas em Unidades específicas, seguido do número que 

representa cada aluno, cuja resposta se aproximou da Unidade de Registro 

especificada. 

 

Tabela 4 - Distribuição da síntese das categorias e números que identificam cada 
aluno que se referiram às categorias da Questão 5. 

Evitar ações que geram um efeito 

negativo. 

Promover ações que geram um efeito 

positivo. 

Não jogar lixo nas 

ruas, praias, rios 

ou mar. 

1,2,3,4,5,6,7,9,10, 

11,12,13,14,15,16, 

18,20,21. 

Conscientizar 3,8,9,10,14,15,22. 

Não desmatar 1,2,3,4,5,6,11,12, 

16,18,20,21. 

Mudar hábitos 8,17,21. 

Não queimar as 

matas 

2,5,12,17,18,20. Separar e destinar 

o lixo doméstico de 

forma responsável 

1,4,16. 

Não poluir o ar 1,6,13,20. Reduzir consumo 

de recursos 

naturais 

12,17,20. 

Não construir 

frente para o mar 

7. Comprar móveis de 

madeira de origem 

legal 

13,21. 

 Usar produtos  

ecologicamente 

corretos 

5. 

Plantar árvores 17. 
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 Os dados apresentados nesta tabela revelam que a preocupação com o lixo 

ainda é recorrente, o que serviu para promover a discussão sobre a diminuição de 

lixo e a necessidade de se praticar os “cinco Rs”: 

1 Repensar os hábitos de consumo e descarte 

2 Recusar produtos que prejudicam o meio ambiente e a saúde 

3 Reduzir o consumo desnecessário 

4 Reutilizar e recuperar ao máximo antes de descartar 

5 Reciclar materiais. 

 No decorrer da discussão, procurei levantar com eles, todos os elementos 

citados com a intenção de socializar as informações de todos os participantes e 

correlacioná-las de forma coerente e integrada para, assim, transformar informações 

em conhecimento.  

  

 Dessa maneira, cada item que apareceu como uma solução para minimizar o 

quadro de poluição e degradação ambiental foi tratado na conjuntura já referida 

anteriormente, na qual se dimensionam essas soluções no âmbito das ações 

individuais, da políticas públicas, do sistema econômico e da sociedade de 

consumo, compreendendo também as relações que o ecossistema local realiza com 

os ecossistemas vizinhos e seu lugar na dinâmica global. 

  

 Para finalizar a leitura dessa segunda imagem - que nos remeteu a tantas 

discussões ambientais - foi resgatada a importância histórica e ambiental do Canal 

de Bertioga nos dias atuais. Isso significou pensar na própria manutenção do 

potencial turístico da cidade, não esquecer as péssimas condições em que vivem a 

comunidade de pescadores e a indiferença com que eles são vistos pelos 

moradores, merecendo, portanto, nossa atenção e respeito. 

 

A terceira imagem “O claro mês das garças forasteiras”, foi analisada em 

outro encontro: 
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Figura 8 - “O claro mês das garças forasteiras”, 1917 – Benedito Calixto. 

Pintura a óleo sobre tela 51 x 132 cm. 

Fonte: http://www.novomilenio.inf.br/santos/calixt76.htm 

 

Ao receber a imagem, os alunos identificaram imediatamente tratar-se da 

praia do Indaiá e, ao fundo, o “Cantão do Indaiá”, como hoje é popularmente 

conhecido, que fica a umas cinco quadras de distância do local onde se encontra a 

escola.  

 

O mar de águas calmas e a presença das garças também foram notados 

pelos alunos, de uma maneira que demonstrou certa afetividade. Essa percepção 

potencializou o sentimento de vínculo em relação ao meio ambiente, lembrando as 

palavras do educador Paulo Freire (1996), quando afirmou que os alunos aprendem 

com mais facilidade quando o conhecimento estiver vinculado aos saberes de sua 

realidade. 
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Essa abordagem, que toma o lugar de vivência como referência inicial, serviu 

para que os envolvidos se sentissem partes integrantes da paisagem, assumindo, 

portanto, o atributo de paisagem vivida para, então, desenvolverem o pensamento 

complexo ou ecossistêmico. Ana Mae Barbosa contribui: 

 

Através da Arte, é possível desenvolver a percepção e a imaginação 
para apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a 
capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida e 
desenvolver a capacidade criadora de maneira a mudar a realidade 
que foi analisada (BARBOSA, 2005, p.100). 

 

 Quanto ao pensamento sistêmico, Capra esclarece: 

 

Na mudança do pensamento mecanicista para o pensamento 
sistêmico, a relação entre as partes e o todo foi invertida. A ciência 
cartesiana acreditava que em qualquer sistema complexo o 
comportamento do todo podia ser analisado em termos das 
propriedades de suas partes. A ciência sistêmica mostra que os 
sistemas vivos não podem ser compreendidos por meio da análise. 
As propriedades das partes não são propriedades intrínsecas, mas 
só podem ser entendidas dentro do contexto do todo maior. Desse 
modo, o pensamento sistêmico é pensamento “contextual”; e, uma 
vez que explicar coisas considerando o seu contexto significa 
explicá-las considerando seu meio ambiente, também podemos dizer 
que todo pensamento sistêmico é pensamento ambientalista 
(CAPRA,1996, p.46-47). 

 
 

Com as três imagens nas mãos, os alunos perceberam novamente o céu 

representado com muitas nuvens, ao mesmo tempo em que lembraram a explicação 

do clima em relação ao relevo da região e o efeito artístico de separação entre figura 

e fundo. 

 

De certo, a leitura da primeira imagem possibilitou conhecer o artista e o 

contexto histórico no qual ele produziu suas obras, a história de Bertioga e a 

importância do Forte, bem como as características naturais da cidade. A segunda 

imagem serviu para revelar uma beleza associada à tranquilidade e a um modo de 
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viver que está ameaçado, o que suscitou o debate sobre os problemas ambientais e 

as possíveis soluções para seu enfrentamento.  

 

Já a terceira imagem foi observada inicialmente para inferirmos juntos as 

pinceladas de Calixto, ou seja, descobrir os elementos pictóricos que caracterizam 

as produções artísticas escolhidas neste estudo e pensar a maneira como o artista 

pintou os lugares e qual o efeito expressivo das suas obras. 

 

Ao observarmos as pinturas de marinhas ou marinas (assim também 

conhecidas) de Benedito Calixto. Somos notoriamente remetidos a uma sensação 

de prazer no que se refere à descoberta do lazer em ritmo de temporadas à beira-

mar; como visão pictórica, suas pinturas são palco de um registro minucioso, rico em 

detalhes ao toque de seu pincel, nos transmitindo a quase cópia fiel da realidade, 

incrementada com sua imaginação criativa. 

Devido a essa perspicácia de Calixto, mais uma vez a escolha desse pintor se 

justifica para o desenvolvimento desta pesquisa, já que os alunos, no momento do 

fazer artístico, irão dedicar-se à arte de fotografar. Com efeito, relata Petrella: 

 

Sabe-se que Calixto fazia o uso da máquina fotográfica, 
possivelmente para registro de imagens para serem executadas em 
pintura. Ele conhecia bem a decodificação de uma linguagem a outra 
(PETRELLA, 1999, p.33). 

 

O artista, ao que parece, não estava preocupado em abordar temas como 

repulsas, sentimentos de horror, vertigem, mistérios ou segredos além mar, mas sim,  

representar de forma afetiva, a simplicidade realística da natureza a qual retrata. 

Ao propiciar essa discussão com os alunos, foi possível refletirmos sobre o 

processo de cores, as linhas e formas, o horizonte, as dimensões e proporções, a 

visão e o efeito da perspectiva harmoniosa. O que pôde também sustentar o fato de 

essas obras terem sido pintadas ao ar livre, assim como as obras de Claude Monet 

(1840-1926), impressionista francês, que teve como preocupação registrar o 

momento através da luz e os seus efeitos, fazendo uso da diversidade de cores.  
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Mas, diferente de Monet, Calixto esteve preocupado com a fidelidade daquilo 

que seus olhos podiam enxergar, valorizando, assim, a soma dos detalhes que, 

abarcaram as obras escolhidas, tanto o natural, como o histórico e o cotidiano de 

forma implícita. Mais uma vez, o endosso de Petrella: 

 

Paisagem para Calixto, é o registro histórico e geográfico, muitas 
vezes do seu entorno próximo. Ora é a evocação do passado, ora, o 
presente sendo transmitindo ao futuro. Nas Pinturas Históricas, onde 
a Paisagem é o cenário e o referencial de um fato histórico, ela ainda 
é o elemento principal, a maior área da pintura (PETRELLA, 1999, 
p.100). 

 

Por oportuno, cabe ressaltar que a pesquisadora Yara Lígia Mello Moreira 

Petrella dedica seu estudo as características individuais das obras de Calixto, na 

tentativa de delinear a expressividade e a identidade cromática do lugar. Faz isso 

através da análise técnica do uso da cor, quando se verifica, por exemplo, que o 

litoral paulista têm cores mais neutras que o litoral do nordeste brasileiro, o que 

justifica o modo como estão dispostas nas paisagens calixtianas. 

Ela considera ainda que, mesmo ligado ao academicismo, principalmente 

depois de sua volta de Paris, ele foge dos cânones rígidos do ensino acadêmico 

quando, ao invés de utilizar tons mais sóbrios, procurou representar as paisagens 

brasileiras de uma forma mais luminosa. 

 

No uso das cores ainda, observa-se um direcionamento no emprego 
de uma paleta, que revela de um lado suas características pessoais, 
e de outro um sentimento de brasilidade, que se expressa através da 
cor/ luz tropical. É provável que Calixto busque uma linguagem 
brasileira refletindo nossas características, valorizando a liberdade de 
criação. Neste aspecto se afasta dos rígidos cânones do ensino 
acadêmico que trazia a tradição e o gosto europeu (PETRELLA, 
1999, p.100). 
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Com isso, além dos alunos se aproximarem dos conceitos que envolvem a 

educação para o senso estético, puderam ao mesmo tempo exercitar a fruição, 

considerando seus sentimentos e o que aflora do intuitivo ao observar as pinturas de 

paisagens, sendo um grande potencial para a revelação do cotidiano e das 

sensibilidades ligada ao desenvolvimento dos sentidos. 

A quarta imagem foi analisada em outro encontro:  

 

Figura 9 -  “Villa Indaya” (23 de junho de 1917) – Benedito Calixto. 

Pintura a óleo sobre tela 50 x 70 cm. 

Fonte: http://www.novomilenio.inf.br/santos/calixt76.htm 

 

Depois que entreguei a imagem, pedi para descreverem o que viam; alguns 

deles afirmaram ver uma casa com um jardim, provavelmente uma casa de veraneio. 

Um aluno atentou para o fato de que essa imagem era um recorte da imagem 

entregue anteriormente, momentos em que todos se dispuseram a comparar as 

duas imagens.  
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Juntos, percebemos que a casa na pintura se localizava no “Cantão do 

Indaiá”, bem próximo do costão rochoso que adentra o mar e que fica nas 

proximidades da escola. Nesse instante, surgiu a dúvida quanto à sua existência 

atual, sendo que alguns alunos, antes mesmo que eu pudesse esclarecer, se 

posicionaram afirmando conhecer bem o lugar e que essa construção já não existia 

mais. 

 

Depois, começamos a discutir a respeito do tipo de construção: O que ela 

revela? Sensação de descanso, prazer, lazer? De quem era essa casa? Para que 

um sujeito encomendava uma pintura de sua própria casa? Por que, em meio à 

natureza, se construir um jardim? Nesse meio tempo, alguns alunos se 

surpreenderam com fato da pintura apresentar detalhes, quase identificando-a  com 

uma fotografia. 

 

 Discutimos um pouco essas questões até que lhes apresentei uma breve 

biografia do poeta Vicente de Carvalho, o dono da casa. De forma resumida, 

expliquei, entre outras informações, que o poeta nasceu na cidade de Santos, em 5 

de abril de 1866, no prédio onde mais tarde, funcionaria a Bolsa de Café, sendo 

hoje, o Museu do Café.  

 

Nos estudos, Vicente de Carvalho, não só se dedicou à literatura, mas 

também ao jornalismo e ao direito, exercendo cargos políticos importantes em uma 

época que fervilhavam os ideais republicanos e abolicionistas. Viveu em Santos, em 

São Paulo e no interior, na cidade de Franca, onde investiu por pouco tempo na 

produção do café.  

 

Vicente de Carvalho se situa na Literatura Brasileira como parnasiano, não 

muito convicto por sofrer influências do Romantismo, o que possibilitava uma maior 

sensibilidade em seus poemas sobre a rigidez do verso parnasiano. 

 

De acordo com Moisés, (2001), fica-se sabendo essa ambivalência desse 

escritor: 
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Em parte porque retardatário, em relação aos parnasianos da 
primeira hora, em parte porque constitucionalmente romântico, o 
vínculo de Vicente de Carvalho com o Parnasianismo articula-se sob 
o signo da ambiguidade (...). Tanto que no prefácio, aos Versos da 
Mocidade, recorda o prólogo da obra alheia, de 1887, no qual 
confessa preferir o obscuro rouxinol mavioso da Menina e Moça, aos 
pavões bizarros do Parnasianismo e que não compreendia essa arte 
que faz da beleza da frase o valor exclusivo do verso (MOISÉS, 
2001, p.186).  

 

 

Fica mais fácil compreender os caminhos, os gostos e as escolhas de Vicente 

de Carvalho se soubermos um pouco mais o contexto em que viveu. Quanto ao 

período que marca maior parte de sua vida, Isabel Cristina de Moura Carvalho, 

descreve nestes termos: 

 

 

Em sintonia com o romantismo do século XIX, as novas 
sensibilidades estão na base de um sentimento estético em torno do 
que é “natural”, selvagem e não cultivado, isto é, não submetido à 
ordem e à intervenção humanas. Em nome desta sensibilidade que 
idealizava a natureza enquanto uma reserva de bem, beleza e 
verdade, abriu-se um importante debate sobre o sentido do bem 
viver, onde a natureza foi vista como um ideal estético e moral. Esta 
posição se expressou nas inúmeras críticas às distorções da vida 
nas cidades, às intervenções humanas na natureza, à apropriação 
utilitária dos recursos naturais, à violência contra animais, plantas, 
etc (CARVALHO, 2002 p.56-57). 

 

 

Bertioga, ainda não era um município, foi seu refúgio principal, em especial 

quando, ao adquirir o sítio Indaiá, construiu o chalé pintado por Calixto. O chalé 

serviu para receber os amigos e desfrutar de momentos prazerosos, como as 

pescarias de que tanto gostava, a ponto de, entusiasmado em uma delas, se 

descuidou de uma mudança atmosférica, acabou se enfraquecendo e fez evoluir seu 

estado gripal para uma pneumonia que lhe tirou a vida em abril de 1924. 

 

Após a apresentação biográfica, sugeri a leitura do seu poema “Palavras ao 

Mar”, escrito entre 1889 e 1894, instante em que uma aluna se dispôs a ler em voz 

alta, enquanto os outros acompanhavam atentos. 
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Um trecho do poema “Palavras ao Mar”: 

 

Mar, belo mar selvagem 
Das nossas praias solitárias! Tigre 
A que as brisas da terra o sono embalam, 
A que o vento do largo eriça o pêlo! 
Junto da espuma com que as praias bordas,  
Pelo marulho acalentada, à sombra 
Das palmeiras que arfando se debruçam 
Na beirada das ondas – a minha alma 
Abriu-se para a vida como se abre 
A flor da murta para o sol do estio 
 
Quando eu nasci, raiava 
O claro mês das garças forasteiras; 
Abril, sorrindo em flor pelos outeiros, 
Nadando em luz na oscilação das ondas,  
Desenrolava a primavera de ouro: 
E as leves garças, como folhas soltas 
Num leve sopro de aura dispersadas, 
Vinham do azul do céu turbilhonando 
Pousar o vôo à tona das espumas... 
 
É o tempo em que adormeces 
Ao sol que abrasa: a cólera espumante,  
Que estoura e brame sacudindo os ares, 
Não os sacode mais, nem brame e estoura: 
Apenas se ouve, tímido e plangente, 
O teu murmúrio; e pelo alvor das praias,  
Langue, numa carícia de amoroso, 
As largas ondas marulhando estendes... 
(CARVALHO, apud LICHTI, 2002, p.140). 

                                   

 

Depois da leitura, alguns alunos ficaram surpresos com a sensibilidade do 

poeta. O silêncio reflexivo foi quebrado quando um deles conseguiu notar que o 

título da pintura anterior, feita por Calixto, aparece em um verso do poema de 

Vicente de Carvalho; “O claro mês das garças forasteiras”. Essa interrupção gerou a 

discussão sobre os versos do escritor em relação ao cotidiano atual da vida 

litorânea, comparando-o com a época em que viveram Benedito Calixto e Vicente de 

Carvalho. 
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Para fundamentar essa discussão de maneira mais consistente, apresentei 

aos alunos, como segundo ponto de partida, um pouco do conhecimento produzido 

pelo historiador francês Alain Corbin (1936 -     ). 

 

Esse autor, no livro: O Território do Vazio: a praia e o imaginário ocidental, 

procurou criar um vigoroso inventário analítico da postura do homem frente à praia: 

solidão, melancolia, fúria, placidez, recolhimento e extroversão esportiva são 

algumas das possibilidades tratadas por ele que, na conclusão se manifesta: 

 
 

Assinalar a emergência de um prazer e suas modalidades, tal foi o 
objetivo deste livro. Instalados nessa cena litorânea que aos poucos, 
entre 1750 e 1840, se anima de desejos evanescentes, de emoções 
obsoletas, nos mantivemos à espreita de buscas essenciais e às 
vezes irrisórias, de poses pretensiosas, de hábitos por muito tempo 
incipientes e de pequenas alegrias obscuras; vimos, entre as dunas e 
a água, reconstituir-se o círculo primordial e inventar-se a praia 
(CORBIN,1989, p.299). 

 
 

 Com isso, o empenho foi dirigido para perceber a dimensão histórica e 

cultural que, de certa forma, determina o comportamento das pessoas à beira-mar. 

Nesse sentido, nota-se que, por volta do século XVIII, foi sendo dissolvida a 

influência de um certo sentimento religioso de repulsa do mar por considerá-lo como 

lembrança da catástrofe do dilúvio. E com passar dos anos, ocorre lentamente e de 

modo tímido e por vezes contraditório, a invenção da praia de veraneio. 

 

 

 

5.3     O Fazer artístico: uma Ação Interdisciplinar 

 

 

Este item vai dar continuidade à narrativa da intervenção. Parte do momento 

em que os alunos se dedicaram à criação de suas formas poéticas visuais, através 

da fotografia, até o instante em que as obras - depois de reveladas em papel 

fotográfico - foram exibidas para a apreciação coletiva dos alunos participantes e 

também de outros membros da escola e da comunidade. 
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E neste item, ainda serão apresentados os resultados do questionário final, 

como forma de verificar a ocorrência das mudanças no modo como o qual os alunos 

passaram a entender o significado de meio ambiente. 

 

No encontro posterior no qual nos dedicamos à análise da quarta obra de 

Calixto, saímos pela manhã para fotografar. Antes, porém, foi necessário orientá-los 

quanto a algumas questões, como o cuidado de percorrer o caminho sem impactar 

negativamente o meio ambiente.  

 

Na tentativa de preservar a livre expressão de cada um, deixei claro que a 

releitura proposta não teria a pretensão de ser uma representação “fiel” dos recortes 

feitos na pintura de Calixto; deveriam, sim, considerá-la como suporte interpretativo, 

bem como nossas discussões em sala de aula. A esse respeito, a pesquisadora Ana 

Amália Tavares Bastos Barbosa contribui: 

 

 

(...) acredito que a questão da releitura é muito séria, pois o fazer 
artístico necessita de espaço para criar e para a expressão. Mas os 
artistas não criam nada. Vêem muita arte, estudam outros artistas, 
pois precisam ver e saber o que veio antes deles no mundo. Para os 
alunos, isso é ainda mais sério. As novas gerações precisam 
conhecer o que aconteceu no mundo, e no mundo da arte, para que 
possam se conhecer melhor culturalmente. Um povo precisa ter 
domínio de sua cultura. Também precisam saber expressar-se, não 
com um grito da alma e sim um expressar embasado, pensado. Um 
expressar que junte o conhecimento com os sentimentos 
(BARBOSA, 2005, p.149). 

 

 

Considerou-se, portanto, a preocupação em impulsionar a inventividade que 

envolve o processo de criação artística; muitas vezes a criação é abafada pela veia 

erudita que tenta sustentar a arte no puro campo do conceito intelectual. Nesse 

sentido, a instituição escolar deve inteirar-se das suas responsabilidades quanto ao 

desenvolvimento do ser humano, proporcionando-lhe condições para exercitar a 

reflexão, a pesquisa e a construção do conhecimento, gerado de forma colaborativa. 

 Levá-los até à praia do cantão do Indaiá e, depois, ao lugar onde se encontra 

o Forte, serviu para que o grupo compreendesse de forma prática as relações que 
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estruturam uma paisagem cultural, a união de elementos naturais e de construções 

humanas num determinado espaço; essa prática leva a aprender mais sobre a 

dinâmica que se estabelece entre aspectos físicos, como clima, relevo, vegetação e 

aspectos socioculturais ligados à presença humana e ao modo como os recursos 

naturais foram e estão sendo utilizados.  

Cabe-nos, portanto, evidenciar que esse processo de criação de formas 

poéticas visuais comporta possibilidades capazes de gerar novos constructos, que 

perpassam tanto pela imaginação e subjetividade, quanto pelos conhecimentos 

sobre arte.  

Para Ana Mae Barbosa: 

 

Desconstruir para reconstruir, selecionar, reelaborar, partir do 
conhecido e modificá-lo de acordo com o contexto e a necessidade 
são processos criadores desenvolvidos pelo fazer e ver arte, e 
decodificadores fundamentais para a sobrevivência no mundo 
cotidiano (BARBOSA, 2005, p.100). 

 

Dessa forma, os alunos puderam materializar os pensamentos que, depois, 

foram compartilhados por todos no momento da exposição. Então, através de seus 

pontos de vista, puderam dar vazão àquilo que sentiam, somado àquilo que sabiam, 

produzindo novos sentidos em relação à percepção da realidade. 

É importante destacar que o processo de criação fotográfica se diferencia de 

uma pintura; porém, isso não significa que a satisfação pela criação fotográfica e 

criação pictórica não esteja presente na mesma intensidade. Com efeito, no dizer de 

Cardoso e Mauad: 

A fotografia, enquanto componente desta rede complicada de 
significações, revela, através da produção da imagem, uma pista. A 
imagem considerada como fruto de trabalho humano pauta-se em 
códigos convencionalizados socialmente, possuindo, sem dúvida, um 
caráter conotativo que remete às formas de ser e agir do contexto no 
qual estão inseridas as imagens como mensagens. Entretanto, tal 
relação não é automática, pois, entre o sujeito que olha e a imagem 
que elabora, “existe muito mais que os olhos podem ver” (CARDOSO 
& MAUAD, 1997, p.406). 
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Depois de fotografar, o próximo passo foi quando os alunos escolheram em 

sala de aula, na tela do computador, qual a foto que seria revelada em papel 

fotográfico, medindo 20 x 30 cm, para a exposição. 

 Antes de serem expostas no mural do pátio da escola, organizamos uma 

exposição dentro da sala de aula, para que todos os envolvidos pudessem avaliar os 

resultados de forma mais proveitosa. 

Para ilustrar o que os alunos produziram, foram selecionadas algumas 

criações dos alunos, que podem ser conferidas abaixo. 

 

           Figura 10 - Foto colorida produzida pela Aluna 7  

                   Sem título - 20 x 30 cm - Bertioga - 2009 
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           Figura 11 - Foto colorida produzida pelo Aluno 16. 

                   “Praia da Vila Tereza” - 20 x 30 cm - Bertioga – 2009 

 

 Figura 12 - Foto colorida produzida pelo Aluno 18. 

                 “Embarcação do Careca” - 20 x 30 cm - Bertioga - 2009 
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           Figura 13 – Foto colorida produzida pela Aluna 3. 

                   Sem título - 20 x 30 cm - Bertioga - 2009 

 

Figura 14 - Foto colorida produzida pelo Aluno 20. 

                   Sem título - 20 x 30 cm – Bertioga – 2009 
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Figura 15 - Foto colorida produzida pela Aluna 9. 

                  Sem título - 20 x 30 cm - Bertioga - 2009 

 

Figura 16 - Foto colorida produzida pela Aluna 1. 

                  Sem título – 20 x 30 cm – Bertioga - 2009 
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Figura 17 - Foto colorida produzida pela Aluna 5. 

                 “Ao pé do mar” - 20 x 30 cm - Bertioga - 2009 

 

Figura 18 - Foto colorida produzida pelo Aluno 15. 

                   Sem título – 20 x 30 cm – Bertioga - 2009 
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Figura 19 - Foto colorida produzida pelo Aluno 13. 

                  Sem título - 20 x 30 cm - Bertioga – 2009 

 

O momento em que as formas poéticas visuais dos alunos foram expostas na 

sala de aula foi importante para descobrirmos juntos “o que é melhor e não quem é 

melhor”! Além disso, eles puderam perceber como suas fotos eram potenciais fontes 

históricas. 

Foi, então, possível perceber que das vinte e duas fotografias reveladas para 

a exposição, dezesseis retrataram a praia do Indaiá e seis o lugar onde se encontra 

o Forte, o que demonstra uma ligação afetiva com o lugar que frequentam no seu 

cotidiano. Em relação à escolha por valorizar a beleza da paisagem natural ou 

denunciar a degradação, obtivemos apenas duas fotografias que serviram como 

forma de provocar a reflexão em forma de denúncia. 

Durante a exposição na sala de aula, as obras dos alunos foram posicionadas 

ao lado das obras produzidas por Benedito Calixto, possibilitando uma discussão 

mais rica, em termos de comparação de temas, contextos, possibilidades de recorte, 
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luz, etc. Dentre as reflexões produzidas nessa fase da intervenção, surgiu entre os 

alunos uma interessante comparação entre a rede de pesca e a teia de aranha, que 

nos fez refletir como, através da observação da natureza, o homem pode reinventar 

sua vida. 

 

                     Figura 20 - Momento da exposição em sala de aula. 

                      

 A citação de Philippe Dubois nos faz pensar a fotografia num sentido mais 

abrangente, ao se aproximar de um pensamento filosófico que a considera não 

apenas como imagem, mas; 

 

(...) (o produto de uma técnica e de uma ação, o resultado de um 
fazer e de um saber-fazer, uma representação de papel que se olha 
simplesmente em sua clausura de objeto finito), é também, em 
primeiro lugar, um verdadeiro ato icônico (...) algo que não se pode 
conceber fora de suas circunstâncias, fora do jogo que a anima sem 
comprová-la literalmente: algo que é, portanto, ao mesmo tempo e 
consubstancialmente, uma imagem-ato, estando compreendido que 
esse “ato” não se limita trivialmente apenas ao gesto da produção 
propriamente dita da imagem (o gesto da “tomada”), mas inclui 
também o ato de sua recepção e de sua contemplação (...) (DUBOIS, 
1993, p.15). 

 

Para encerrar o processo de intervenção, os alunos responderam às 

perguntas do questionário final que serão tratadas agora, começando pela tabela 
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que permite visualizar melhor os resultados da Questão 1A: De que maneira essas 

aulas serviram para mudar o que você pensava sobre meio ambiente? 

Tabela 5 - Distribuição da síntese das categorias e números que identificam cada 
aluno que se referiram às categorias da Questão 1A. 

       Unidade de Registro/ Categorias   Números que identificam cada aluno 

Para negar a ideia que o meio ambiente 

refere-se apenas aos elementos 

naturais, sem mencionar o humano e 

suas relações 

4,8,9,10,11,12,17,18 

Para reafirmar e reforçar a ideia de que 

o meio ambiente merece maior atenção, 

compreensão ou valorização 

2,7,13,14,22 

Através da análise dos processos de 

transformação das paisagens, foi 

possível entender melhor as razões das 

mudanças que ocorrem no meio 

ambiente 

3,5,15,19,21 

Para negar o pensamento que associa o 

meio ambiente unicamente com as 

belezas naturais e as atitudes 

preservacionistas 

1,10,16,20 

Não respondeu 6 

 

 Como é possível observar, os dados apresentados na tabela acima, mostram 

um número expressivo de oito alunos, num universo de vinte e dois, conseguiram 

reformular sua maneira de pensar o meio ambiente. Ao afirmar que essas aulas 

serviram “para negar a ideia que o meio ambiente refere-se apenas aos elementos 

naturais, sem mencionar o humano e suas relações”, eles assumiram um 

pensamento mais elaborado. Este fato comprova de modo positivo a validade dessa 

estratégia que priorizou o desenvolvimento da aprendizagem e do senso crítico. 

Os cinco estudantes que se referiram à categoria: “para reafirmar e reforçar a 

ideia de que o meio ambiente merece maior atenção, compreensão ou valorização”, 
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também demonstraram um avanço, principalmente por se mostrarem preocupados 

com a necessidade de compreender melhor o meio ambiente. 

Outros cinco, se referiram à categoria: “através da análise dos processos de 

transformação das paisagens, foi possível entender melhor as razões das mudanças 

que ocorrem no meio ambiente”. Essa referência comprova, em certa medida, que 

as pinturas de Calixto, usadas como fontes históricas para investigar as 

transformações históricas e ambientais da região, foram assimiladas por esses 

sujeitos, de modo crítico, quanto à percepção da realidade que o cercam. 

Os quatro estudantes que se referiram à categoria: “para negar o pensamento 

que associa o meio ambiente unicamente com as belezas naturais e as atitudes 

preservacionistas”, conseguiram perceber que o conceito de meio ambiente não 

deve ser tratado apenas como preocupações limitadas a ações puramente 

preservacionistas, sustentadas por um discurso superficial que não considera a 

complexidade das relações entre os homens. 

Para finalizar a interpretação desses dados, percebemos que apenas um 

aluno não respondeu a essa pergunta. Mais uma vez se comprova o sucesso da 

intervenção, visto que, do total de vinte e dois alunos, vinte e um atingiram uma 

compreensão mais elaborada do modo como entendiam o meio ambiente, 

comparando-as com as declaradas no início, antes do processo de intervenção. 

A interpretação dos dados da Questão 2A: Na sua opinião, qual foi o 

momento mais enriquecedor? Por quê?, não será baseada no uso de tabela. Isso 

porque o teor da pergunta combinava com uma interpretação das próprias respostas 

transcritas dos alunos e que serão apresentadas a seguir. 

Para facilitar a análise das respostas dessa Questão 2A, orientei os alunos a 

considerarem o processo em três momentos; o primeiro seria a leitura das obras, o 

segundo, quando fomos fotografar, e o terceiro, foi a exposição das fotos feitas por 

eles. 

Aqueles que indicaram o primeiro momento, justificaram-no pela oportunidade 

de tomar conhecimento da vida de um pintor e de suas obras, por compreender 

melhor a história de Bertioga e seus problemas ambientais. 
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Conferimos a transcrição da resposta do Aluno 8: “O momento mais 

enriquecedor foi da “leitura das obras” porque aprendemos mais sobre a história de 

Bertioga”. 

Os alunos que elegeram o segundo momento como sendo o mais 

enriquecedor, se sustentaram na ideia de que puderam, com a atividade de campo, 

refletir de modo “mais prático” sobre a relação entre as belezas naturais e os 

problemas ambientais. Compreendendo melhor a dimensão das pinturas de Calixto 

puderam assim pensar com mais propriedade as questões que envolviam a arte e o 

meio ambiente. 

Alguns, ainda, perceberam que esse momento deu a cada um a oportunidade 

de exteriorizar e materializar sensivelmente, sua própria visão, como podemos 

observar nas palavras do Aluno 16: “Para mim foi o momento de fotografar, porque cada 

aluno usou seu olhar para fotografar”. 

O Aluno 19 compartilha a mesma opinião ao afirmar: “O momento da fotografia, 

pois eu não via nenhum sentido em foto local e agora já comecei a ver o sentido”. 

 Para finalizar, aqueles que indicaram o terceiro momento, quando se 

expuseram as obras dos alunos, se mostraram felizes por se sentirem valorizados 

ao ver suas fotos expostas. Além de considerarem como “interessante”, perceberam 

que as reflexões, diante das comparações, levaram a outros conhecimentos. 

 O Aluno 4 respondeu: “Na minha opinião, o momento mais enriquecedor, foi a hora 

de expor as imagens, ou seja, as paisagens, pois pude ver e admirar os trabalhos dos meus 

colegas e a forma que eles entende o mundo da arte”. 

 A interpretação dos dados levantados nas repostas da Questão 4A: Comente 

sobre o momento final, quando se expôs os trabalhos para a apreciação de 

colegas e comunidade, também será enriquecida com as transcrições das 

respostas elaboradas pelos participantes. 

 “Interessante” e “legal” foram termos recorrentes que eles utilizaram para 

descrever esse momento; isso denota, em certo sentido, que essa estratégia 

didática, através do seu caráter envolvente, lúdico e criativo, pôde despertar o 
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interesse e garantir o envolvimento de forma prazerosa. Como podemos conferir nas 

palavras do Aluno 22: “Caras de surpresa que adoraram as fotos que viram, eu gostei 

muito”. 

 Foi fácil perceber, ainda, que ficaram felizes por verem suas obras expostas 

ao lado das reproduções das pinturas de Benedito Calixto.  

 A Aluna 7: “Foi muito bom, porque cada um pôde ver a obra de seus colegas e 

refletir e comentar sobre elas, falando que as fotos são uma maneira de transmitir uma 

mensagem”. 

 Alguns alunos atentaram para a riqueza da experiência de comparar as obras 

criadas por eles com as reproduções das pinturas de Calixto, não no sentido de 

eleger a releitura mais “fiel” ou parecida, mas para discutirmos, entre outras coisas, a 

questão da diversidade de olhares e possibilidades de criações artísticas em 

diferentes tempos e circunstâncias. 

 O Aluno 14 responde: “O momento final foi bem legal, porque pudemos discutir 

sobre as fotos, perguntar quem e qual a foto que tirou, para entender melhor o que levou a 

pessoa a tirar aquela foto”. 

A preocupação levantada pela Aluna 21 surpreende, ao afirmar: “A exposição 

foi muito legal, pois foi onde vimos os trabalhos de nossos colegas, onde surgiu mais 

dúvidas. E foi satisfatório ver o nosso trabalho exposto e esperamos que surja uma 

compreensão da parte dos outros”. 

O uso das fotografias como forma de denúncia foi um ponto importante 

notado pelo Aluno 18: “Muito interessante porque as pessoas vão refletir e olhar o que as 

outras pessoas estão fazendo com o nosso lugar, para jogar o lixo no lixo e não na nossa 

praia”. 

A tabela abaixo facilita a visualização e uma melhor interpretação dos dados 

referentes à Questão 3A: Você participou dessas aulas especiais de História que 

envolveram arte e meio ambiente. Além de todo o processo de criação poética, 

surgiu uma nova forma de como você entende o meio ambiente? Qual é? 
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Tabela 6 - Distribuição da síntese das categorias e números que identificam cada 
aluno que se referiram às categorias da Questão 3A. 

       Unidade de Registro/ Categorias   Números que identificam cada aluno 

O entendimento da complexidade que 

envolve as relações entre os homens e 

esses, com o mundo natural 

4,5,8,9,11,12,14,17,21 

A constatação de que beleza e poluição 

estão juntas no meio ambiente 

1,6,7,15,20 

A questão da reafirmação da urgência 

de ações destinadas a preservação 

ambiental 

10,11,14,22 

O melhor entendimento da dinâmica dos 

processos naturais 

2,16,19 

Não souberam explicar 3,18 

Que o meio ambiente ainda é capaz de 

resistir aos impactos negativos 

provocados pela ação humana 

13 

 

As categorias criadas para sintetizar as repostas produzidas pelos alunos já 

são, em si mesmas, autoexplicativas. Novamente servem para demonstrar a 

eficiência dessa estratégia didática de ensino-aprendizagem na aula de História ao 

notarmos, por exemplo, que a maioria dos envolvidos se referiram à categoria: “o 

entendimento sobre a complexidade que envolve as relações entre os homens e 

esses, com o mundo natural”. 

“A constatação de que beleza e poluição estão juntas no meio ambiente”, 

pode parecer uma maneira simplista com a qual os alunos conseguiram expressar-

se, ao relacionar beleza e poluição; talvez, porém, eles estejam querendo 

demonstrar uma certa discordância com as correntes de pensamento ambientalistas 

que enfatizam demasiadamente uma delas, sem considerar a outra: de um lado, a 

beleza como um apelo puramente romantizado; de outro, a poluição como uma 

catástrofe irremediável. 

“A questão da reafirmação da urgência de ações destinadas a preservação 

ambiental”, citada por quatro alunos, nos remete ao pensamento de que o processo 
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de intervenção reforçou, através da sensibilização dos envolvidos, a necessidade de 

encarar a realidade de forma crítica e transformadora. 

“O melhor entendimento sobre a dinâmica dos processos naturais”, citado por 

três estudantes, reafirma de modo positivo a ousadia da presente pesquisa, que 

pretendeu incorporar a vertente da história ambiental no saber histórico na sala de 

aula no nível de ensino médio. 

Como nas outras questões analisadas, apenas dois alunos não conseguiram 

ou não souberam explicar.  

Para finalizar a interpretação desta Questão 3A, um estudante respondeu: 

“que o meio ambiente ainda é capaz de resistir aos impactos negativos provocados 

pela ação humana”. É uma afirmação que pode ser perigosa se pensarmos que os 

homens podem despreocupadamente manter o atual ritmo de produção e consumo, 

impactando negativamente o meio ambiente. Mas preferimos ficar com uma 

interpretação mais otimista, ou seja, aquela que considera nossa capacidade de 

transformar a maneira de tratar o meio ambiente, de modo a fazer imperar a 

harmonia entre objetivos sociais, econômicos e culturais em relação ao uso dos 

recursos naturais. Assim, o meio ambiente será capaz de se reconstruir. 

É importante deixar claro que o processo de intervenção, na sua totalidade, 

esteve em sintonia com as recomendações da Carta de Belgrado6, referida por 

Munhoz (1992, p.43-47) com relação aos cinco objetivos da educação ambiental: 

- Conhecimento: aquisição e/ou produção de conhecimento mediante o 

acesso às informações e às experiências diversificadas que possibilitem a 

compreensão básica da questão ambiental e dos problemas a ela relacionados; 

- Consciência: sensibilidade aos problemas ambientais, e tomada de 

consciência sobre a gravidade da questão; 

                                                 
6
 Carta de Belgrado: documento resultante do Seminário Internacional sobre Educação Ambiental, realizado em 

Belgrado (Iugoslávia) em 1975. 
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- Atitudes: incorporação de novos valores sobre o meio ambiente que 

despertem o interesse e a preocupação dos indivíduos e os motivem a participar 

ativamente na melhoria e proteção ambientais; 

- Participação: participação ativa e responsável nas ações que têm por 

objetivo resolver os problemas ambientais da comunidade. 
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5.4      Considerações Finais                                                                   

 

 

 A pesquisa e toda a dinâmica de intervenção teve por finalidade contribuir 

com o processo de formação de caráter crítico voltado para desenvolver a 

percepção ambiental dos alunos participantes, como sendo uma forma de 

possibilitar mudanças de valores e de atitudes em relação ao meio ambiente e às 

próprias pessoas.  

Priorizou oportunidades capazes de garantir o entendimento e a interiorização 

de conceitos e valores para que uma nova realidade fosse construída, na qual os 

envolvidos pudessem tornar-se multiplicadores do que foi aprendido e praticado, na 

tentativa de melhorar a qualidade de vida da comunidade, mediante um esforço 

pessoal e coletivo. 

A função das escolas, principalmente nos dias de hoje, deveria continuar 

sendo aproveitada para ser uma grande propulsora da transformação das pessoas, 

oferecendo condições favoráveis para elas se sentirem mais seguras em relação à 

necessária reorientação para novos paradigmas. Tais condições implicam uma 

prática de ensino-aprendizagem que valorize a atitude reflexiva-ativa em torno da 

problemática ambiental, ajustada a uma educação do senso crítico, transformador e 

emancipador.  

O exercício da reflexão crítica e a aquisição de uma postura ética, em sintonia 

com a responsabilidade socioambiental, podem permitir não só a criação de 

pequenas soluções domésticas, relacionadas com a mudança de hábitos, bem como 

pressionar o Poder Público municipal quanto à elaboração de um plano diretor 

responsável e eficaz, considerando os riscos dos empreendimentos turísticos, que 

possam vir a se instalar na cidade. 

Dessa maneira, a intervenção proposta, procurou sensibilizar as pessoas que 

ainda não estão completamente atentas para a importância e urgência de mudanças 

paradigmáticas e atitudes em relação às questões socioambientais. 



 

 

164 

164 

Para isso, foi necessário criar estratégias capazes de estimular os envolvidos 

de maneira agradável, atraente e motivadora. Para tanto, muito contribuiu a escolha 

da proposta triangular elaborada por Ana Mae Barbosa nas aulas de História, no 

nível do ensino médio. A utilização dessa proposta permitiu exercitar o entendimento 

a respeito das criações artísticas. 

Nesse sentido, a leitura de obras de arte, tornou possível sensibilizar os 

alunos em relação às questões ambientais e seus aspectos históricos, enriquecendo 

as aulas de História. Foi um recurso auxiliar no processo de construção da 

consciência ambiental dos sujeitos envolvidos, que assim puderam redirecionar sua 

visão de mundo de forma mais segura e fundamentada o que nos remete ao 

pensamento de Cassirer (1977, p. 322), quando afirmou que: “o estudo da arte e da 

história permite ao homem um autoconhecimento”. 

Estreitar a relação entre universo acadêmico e a prática docente no ensino 

médio foi ainda uma das pretensões desta pesquisa. Isso porque incorporou o viés 

da história ambiental no saber histórico escolar, permitindo aos educandos uma 

aproximação do próprio processo de investigação, de pesquisa e de produção do 

conhecimento histórico e exercitando também a capacidade de relacionar fatos e de 

confrontar pontos de vista. 

Revisada a História de Bertioga - mesmo que de forma resumida - levou em 

consideração as variáveis ambientais através das pinturas de Calixto como fonte 

histórica. Suas pinturas serviram para discutir a relação do homem com o mundo 

natural e as transformações sociais e ambientais, vistas com um olhar histórico (pelo 

viés da história ambiental), o que resultou, diante das evidências e dos dados 

obtidos, em um o aumento do senso de responsabilidade em relação ao meio 

ambiente dos alunos envolvidos. 

Aprofundar o que já existe de conhecimento nas relações entre História, 

Paisagem, Pintura de Paisagem e Meio Ambiente, auxiliou essa investida. Com 

efeito, criou condição de dimensionar a paisagem no campo do globalmente 

perceptível, tomando a paisagem vivida como um dado especial num processo de 

educação ambiental realizado em uma cidade litorânea. Desse modo contribuiu para 

pensar o meio ambiente e a paisagem no imaginário social, e criar oportunidades 
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para que ocorresse a valorização das paisagens históricas que, no nosso caso, 

constituíam um patrimônio cultural e natural. Uma valorização que buscou ver a 

realidade de forma crítica e possível de ser transformada, retomando as questões 

existenciais, com o objetivo de se reelaborar a percepção dessa realidade. Foi uma 

proposta sintonizada com os princípios éticos, condicionantes de uma prática 

cidadã, uma vez que procura estabelecer no cotidiano vivido, uma relação mais 

verdadeira e harmoniosa com o mundo natural. 

O contato com a natureza e o estudo do contexto biofísico, histórico e 

sociocultural do entorno da escola foi importante para promover a religação afetiva 

dos envolvidos com o mundo natural. Essa estratégia levou a acreditar que o 

conhecimento dos elementos da natureza poderia evocar o respeito, além de 

também aprenderem com mais facilidade por tomar o lugar de vivência como ponto 

de partida para discussão de temas importantes, produzindo o conhecimento de 

forma colaborativa. 

Deste modo, foi possível constatar que as experiências de arte/educação 

desenvolvidas com os alunos possibilitaram o enriquecimento das aulas de História 

no nível de ensino médio e ofereceu condições que auxiliaram a construção da 

consciência ambiental dos alunos participantes. 
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