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RESUMO - A Arte-Educação e Meio Ambiente busca relacionar os conteúdos 
curriculares com a prática do cotidiano, possibilitando a compreensão do todo e 
ampliando o olhar do aluno. Utilizou-se como artifício pedagógico a vida e obra 
do artista Vik Muniz, para relacionar a arte-educação e meio ambiente, 
desenvolvendo atividades teóricas e práticas com conteúdos e técnicas do 
artista. Objetivou-se neste trabalho analisar e discutir, por meio da Arte-
Educação e Meio Ambiente, imagens/obras que reflitam e elucidam a 
importância de materiais recicláveis para conscientização ambiental. 
Empregou-se a Proposta Triangular do Ensino de Arte da Ana Mae Barbosa 
como instrumento metodológico para relacionar e enfatizar o senso crítico do 
aluno, com o intuito de desenvolver os três eixos da proposta: ler, fazer e 
contextualizar, para assim o educando conseguir compreender os conteúdos 
relacionado à vida e obra de Vik Muniz e estabelecer paralelo com seu 
cotidiano. Desta forma, buscou-se motivar os alunos nas atividades práticas, 
focando os materiais recicláveis como estímulo a criatividade, mas utilizando as 
técnicas do artista Vik Muniz na série Lixo Extraordinário. 
 
Palavras-chave: Ensino da Arte. Materiais recicláveis. Proposta triangular. 
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Art-education and enviroment: a case study with 3rd grade students of basic 
education from a public school from Palotina 
 
ABSTRACT - The Art-Education and Environment seeks to relate the curricular 
contents with the daily practice, allowing the comprehension of the whole and 
broadening the student's gaze. The life and work of the artist Vik Muniz was 
used as a pedagogical artifice to relate the art-education and environment, 
developing theoretical and practical activities with contents and techniques of 
the artist. The objective of this work was to analyze and discuss, through Art-
Education and the Environment, images / works that reflect and elucidate the 
importance of recyclable materials for environmental awareness. The Triangular 
Art Teaching Proposal of Ana Mae Barbosa was used as a methodological tool 
to relate and emphasize the critical sense of the student, with the purpose of 
developing the three axes of the proposal: reading, doing and contextualizing, 
so that the student can understand The contents related to the life and work of 
Vik Muniz and to establish parallel with its daily life. In this way, we tried to 
motivate the students in the practical activities, focusing on recyclable materials 
as a stimulus to creativity, but using the techniques of the artist Vik Muniz in the 
series Trash Extraordinário. 
 
Keywords: Teaching of Art. Recyclable materials. Triangular proposal. 
 

1 INTRODUÇÃO  

A Arte-Educação associa a forma de aprendizagem partindo do fazer 

artístico, liga expressões do aluno com o ensino buscando despertar a 

sensibilidade crítica e a imaginação, voltada para outros conhecimentos e 

trabalhada de forma interdisciplinar2 possibilitando a compreensão do todo. 

Nesta ótica, partiu-se da Arte-Educação e Meio Ambiente para relacionar os 

conteúdos artísticos de Vik Muniz4, ampliando o olhar do aluno para as 

questões do seu cotidiano, possibilitando percepções artísticas sobre o que o 

cerca.  

Para compor este estudo foram utilizados, como referenciais 

bibliográficos, os seguintes autores: Barbosa (1998, 2005; 2011), Brasil (1999), 

Dias (1992) e Trigo (2010), que apresentam a Arte-Educação e o Meio 

Ambiente como propostas curriculares e interdisciplinares. Com o auxílio das 

reflexões proposta por esses autores buscou-se analisar as hipóteses da 

pesquisa: o trabalho artístico com o meio ambiente auxilia na conscientização 

das atitudes cotidianas; as imagens transmitem mensagens que auxiliam no 
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 Interdisciplinar: De acordo com Richter (2011) é a maneira como acontece o diálogo entre 

várias disciplinas que abordam o mesmo conteúdo. 



desenvolvimento cognitivo do aluno; a Arte auxilia as pessoas em suas atitudes 

com o meio ambiente. Partindo destas hipóteses nota-se que a problemática 

está voltada à seguinte questão: como a arte-educação relacionada com a 

temática do meio ambiente pode auxiliar no processo de ensino aprendizagem 

do educando e tomada de consciência ambiental? 

Por meio de projeto almejou-se trabalhar a relevância de aprender a 

Arte associada à temática ambiental, articulando leituras de obras de arte 

constituídas de materiais recicláveis com a junção de técnicas e temas 

específicos, além de abordar a proposta triangular de Barbosa (2011). 

Esta pesquisa caracteriza-se como estudo qualitativo de caráter 

exploratório que evidencia as imagens do artista Vik Muniz e relaciona com o 

meio ambiente em atividades de conscientização das ações cotidianas, na qual 

a arte auxilia as pessoas em suas atitudes com o meio ambiente.  

O interesse por este estudo surge da necessidade de inserir na sala de 

aula a prática de preservar o ambiente que vivemos. Por meio deste projeto 

pretende-se trabalhar com aluno a importância de aprender a arte associada ao 

meio ambiente, compreendendo uma articulação entre leituras de obras de arte 

constituídas de materiais recicláveis, com a junção de técnicas e temas 

específicos.  

É importante que o educando conheça as condições do ambiente em 

que vive, a fim de interpretar sua cultura e ter contato com outras culturas e 

concepções, e esculpir o olhar da apreciação e reflexão de imagem.   

As transformações provocadas pelas agressões que o ser humano 

proporciona ao meio são inúmeras, para isso surge a necessidade 

de sensibilizar e melhorar a qualidade ambiental do lugar em que vivemos, e 

também preservar os recursos naturais. Através da arte diversas atividades 

educativas serão desenvolvidas com o intuito de atenuar a degradação 

ambiental.  

Objetivou-se neste trabalho analisar e discutir, por meio da Arte-

Educação e Meio Ambiente, imagens/obras que reflitam e elucidam a 

importância da utilização de materiais recicláveis para conscientização 

ambiental. Despertando a motivação dos alunos para a realização de 

atividades práticas, buscando focar no uso dos materiais recicláveis, nas 

atividades como forma de minimizar agressões ao meio ambiente. Desenvolver 



atividades que contribuam para estimular a criatividade do aluno como forma 

de apropriação da arte e interpretar algumas obras de Vik Muniz que utilizaram 

na sua composição materiais recicláveis. 

Tomou-se a Arte como um instrumento de reflexão, que por meio das 

obras analisadas de Vik Muniz, possibilita que os educandos vejam alternativas 

da aplicação e aproveitamento dos materiais recicláveis, demostrando 

possibilidades de produzir atividades artísticas, além de construir um 

pensamento voltado as questões ambientais. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 
 
2.1  REVISÃO DE LITERATURA  
 
2.1.1  ARTE-EDUCAÇÃO: O ENSINO DE ARTE 
 

Segundo Barbosa (2005), Arte-Educação está associada à forma de 

aprendizagem a partir do fazer artístico, desta forma, a assimilação dos 

conteúdos acontece de acordo com a compreensão sobre o ensino da Arte. A 

arte-educação se apresenta voltada para um ensino ligado as questões 

culturais como um importante elemento para identificação e desenvolvimento 

individual. Barbosa discorre sobre a ideia que a Arte-Educação possui um 

“compromisso com a diversidade cultural” (BARBOSA, 2011 p. 19), no qual a 

diversidade não está apenas nos códigos europeus e norte-americanos 

brancos, mas sim na distinção entre “raças, etnias, gênero, classes social etc.” 

(BARBOSA, 2011 p. 19).  

Em um depoimento sobre pesquisas em arte-educação, Barbosa 

(2005) cita que o ensino de Arte-Educação de melhor qualidade está nas 

Organizações Não-Governamentais (ONG‟s) e não nas escolas, onde o ensino 

da Arte busca verificar os sentimentos. Arte-educação, visa apurar no indivíduo 

a sensibilidade como desenvolvimento dos sentidos em relação ao ensino da 

Arte, influindo positivamente no desenvolvimento cultural, no intuito de 

aprimorar a capacidade crítica dos alunos, por meio de elementos como 

percepção e imaginação (BARBOSA, 2005).  

De acordo com Frange (2011), Arte-Educação surge na tentativa de 

resgatar as relações significativas entre Arte e Educação, sendo que o uso do 



hífen tem a finalidade de retomar e associar arte com seu processo de ensino 

aprendizagem. 

Segundo Araújo e Silva (2007) para uma melhor compreensão do 

ensino da Arte-Educação, é necessário que seja utilizada a abordagem da 

proposta triangular que “designa aos componentes do ensino/aprendizagem 

por três ações mentalmente e sensorialmente básicas, quais sejam: criação 

(fazer artístico), leitura da obra de arte e contextualização” (BARBOSA, 1998 p. 

35) e que “a Proposta Triangular é uma educação crítica do conhecimento 

construída pelo próprio aluno, com a mediação do professor, acerca do mundo 

visual e não uma „educação bancária‟” (BARBOSA, 1988 p. 40).  

A proposta triangular está associada ao processo de ensino-

aprendizagem, o educador deve instigar seus alunos a terem uma visão de 

mundo crítica, auxiliando-os no processo de leitura e interpretação de imagens, 

pois a arte está em constante diálogo com as diversas áreas do conhecimento 

na ação prática da interdisciplinaridade. 

 
2.1.2 IMPORTÂNCIA DA ARTE COMO DISCIPLINA 
 

De acordo com Tourinho (2011) o ensino de Arte nas escolas não está 

em busca de soluções e sim de provocações a qual deve nos atrair. A defesa 

do ensino da Arte se baseia nos processos que assimilam as atividades 

artísticas (fazer, ler e interpretar), partindo dos seus mecanismos (obras de arte 

e manifestações). A teoria precisa dialogar com a prática a fim de enaltecer a 

compreensão histórica e social do contexto em defesa da arte. O ensino da 

Arte como desenvolvimento moral, promove a sensibilidade e a criatividade do 

aluno, tornando-se indispensável para a avaliação da aprendizagem. 

O educador deve desenvolver no aluno a capacidade crítica de 

aprender a defender seus próprios argumentos, assimilando e contextualizando 

o conhecimento de sala de aula com a realidade do mundo que o cerca. A 

interpretação de leituras de imagens torna o olhar mais aguçado. Martins 

(2011) menciona que o ensino de Arte precisa despertar nos alunos a 

capacidade investigadora, para responder desafios acarretados na disciplina. 

Contudo, se faz necessário que haja uma ligação entre o aluno e o professor 

no processo de ensino da Arte, para que o aprendizado aconteça. Assim, 



conceitos e conteúdos serão associados pelos educandos, por meio de 

provocações que auxiliam na construção do conhecimento. 

Segundo Frange (2011), as definições de Arte são inúmeras, variam de 

acordo com o momento e com as perspectivas artísticas, estéticas e 

educacionais, possibilitando questionamentos. Frange diz que arte é a 

manifestação do sujeito a partir da sua produção. Sendo assim, não se 

constitui pela obra, mas pelo artista e seu tempo. 

Com base nos autores acima, passou-se a observar a importância da 

Arte como disciplina na educação, uma ferramenta para aguçar a criatividade e 

propiciar ao educando o desenvolvimento de sua criticidade. 

 
2.1.3 VIK MUNIZ: VIDA E OBRA NA PERSPECTIVA EDUCATIVA 
 

Vicente José de Oliveira Muniz, mais conhecido como Vik Muniz, 

nasceu em São Paulo em 1961. Vik Muniz é fotógrafo, desenhista, pintor e 

gravador, graduado em publicidade na Fundação Armando Álvares Penteado 

(FAAP). Recebeu várias propostas e a partir de 1983, passou a residir e 

trabalhar em Nova York. Desde 1988 o artista realiza trabalhos que envolvem a 

memória, à percepção e à representação de imagens do mundo das artes e 

dos meios de comunicação. Por meio de diversas técnicas, utiliza materiais 

diversificados em suas obras como açúcar, chocolate líquido, doce de leite, 

catchup, gel para cabelo, lixo e poeira. Em 1988, realizou a série de desenhos 

The best of life, na qual reproduz de memória, uma parte das famosas 

fotografias veiculadas pela revista americana Life (ESCRITÓRIO DE ARTE, 

s.d.)  

Os trabalhos de Vik Muniz se compõem por imagens com materiais 

instáveis e perecíveis montado sobre uma superfície e depois fotografados. 

Suas artes são séries em edições limitadas que se estende por uma 

experiência artística. (ESCRITÓRIO DE ARTE, s.d.). Vik Muniz é reconhecido 

internacionalmente e se destaca pela reflexão que desenvolve em suas obras. 

Hoje suas obras possuem grande reconhecimento e estão espalhadas em 

museus por todo o mundo. (TRIGO, 2010). 

O artista reproduz imagens com paciência e cuidado nos mais diversos 

detalhes presente na obra e fotografa depois para poder eternizar, pois em 

grande parte os materiais são perecíveis. 



Tais características exaltam a curiosidade de quem observa às obras, 

nesta intensão a opção por trabalhar a série Lixo Extraordinário, que traz como 

enfoque à questão social, mais especificamente, as questões sobre situação de 

catadores de materiais recicláveis do Jardim Gramacho no Rio de Janeiro. O 

artista nesta série evidencia a importância dos materiais recicláveis, o qual a 

sociedade descarta e que para os catadores servem como material de 

subsistência. Desta forma, registra-se a realidade de muitos catadores que 

vivem em situação de risco em meio a montanhas de lixo, dividindo espaço 

com os animais que possui a mesma intenção a de sobreviver 

(DEMAJOROVIC, LIMA, 2013).  

Durante a produção das obras da série Lixo Extraordinário foi realizado 

um documentário em que o artista exibiu o processo que realizou 

 
Enormes instalações, usando, o lixo, nas quais os personagens 
retratados são os próprios catadores. Preenchendo com os detritos 
as figuras por eles mesmos escolhidas e esboçadas no chão, os 
catadores coparticipam do projeto que, de certa forma, adquire com 
isso o sentido de criação coletiva, o sentido de exibição simultânea e 
performática do lixo stricto sensu e do refugo representado pelas 
pessoas que, metafórica e literalmente, ocupam o lugar do lixo social. 
(CURY, 2013, p.04). 

 
O artista utiliza materiais descartados pela sociedade, por isso, tais 

obras serão importantes no trabalho em sala de aula, pois poderá trazer aos 

alunos a reflexão de suas atitudes com o meio ambiente e desenvolver a 

capacidade artística e criativa, mediante a apresentação de um artista que 

conseguiu reconhecimento internacional através de obras que retratam a 

realidade social dos menos favorecidos, por exemplo, a série “meninos de 

açúcar”. 

 
2.1.4 MEIO AMBIENTE E A RELAÇÃO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 
Atividades que envolvam a temática do meio ambiente vêm se 

intensificando nos últimos tempos, (sendo um conteúdo obrigatório na matriz 

curricular), com o intuito de sensibilizar a comunidade como um todo sobre as 

questões ambientais. Acredita-se que a temática sobre o meio ambiente vem 

na perspectiva de melhorar a qualidade de vida das pessoas, e como 

mecanismo para aplicar esta prática tem-se a escola que é uma aliada no 

desenvolvimento de tais atividades, pois por meio dela pode-se transmitir 



conhecimento, desenvolver potencialidades e preocupações inerentes à 

temática ambiental, adotando postura e comportamentos sociais construtivos. 

Ao trabalhar a temática ambiental é importante definir o conceito, 

lembrando que a educação ambiental pode ter diversas definições de acordo 

com os órgãos, se pode mencionar que a Educação ambiental, tal como citado 

pela Agenda 21, é definida como um processo que busca: 

 

Desenvolver uma população que seja consciente e preocupada com 
o meio ambiente e com os problemas que lhes são associados. Uma 
população que tenha conhecimentos, habilidades, atitudes, 
motivações e compromissos para trabalhar, individual e 
coletivamente, na busca de soluções para os problemas existentes e 
para a prevenção dos novos [...] (Capítulo 36 da Agenda 21). 
 

Já, a partir da Lei Nº 9.795 de 27 de abril de 1999, que criou a Política 

Nacional de Educação Ambiental, no 1º artigo define a Educação Ambiental 

como:  

Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem 
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade. (BRASIL, 1999). 
 

A lei está baseada no artigo 225 da Constituição Federal do Brasil que 

menciona a responsabilidade de promover a Educação Ambiental na promoção 

da preservação do meio ambiente. Possuindo como princípio da Educação 

Ambiental 

Permitir que o ser humano compreenda a natureza complexa do meio 
ambiente, resultante das inter-relações dos seus aspectos biológicos, 
físicos, sociais e culturais. Ela deveria facilitar os meios de 
interpretação da inter dependência desses diversos elementos, no 
espaço e no tempo, a fim de promover uma utilização mais reflexiva e 
prudente dos recursos naturais para satisfazer as necessidades da 
humanidade. (DIAS, 1992, p. 121). 

 

O conceito de educação ambiental pode variar a interpretação de 

acordo com a vivência de cada pessoa, mas algo é nítido, a educação 

ambiental vem assumindo uma nova forma no contexto interdisciplinar ligada a 

temas ambientais nas mais variadas escalas. 

A educação ambiental é uma ferramenta da educação para o 

desenvolvimento sustentável, para atingir uma percepção mais humana e 

sensível em relação ao meio ambiente e a qualidade de vida. Nesse sentido, 

pode-se mencionar que o processo de aprendizagem deve levar em 



consideração a discussão sobre os problemas comunitários, da realidade 

individual e social, no espaço de vivência.  

 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa caracteriza-se como estudo qualitativo de caráter 

exploratório. Evidencia as imagens do artista Vik Muniz e relaciona com o meio 

ambiente em atividade de conscientização das atitudes cotidianas, na qual a 

Arte auxilia as pessoas em suas atitudes com o meio ambiente. 

Esta pesquisa se caracteriza como estudo de caso de caráter 

bibliográfico e documental. Segundo Gil (2002): 

 
O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente 
utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo 
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 
permita seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2002, p. 54). 
 

Na primeira etapa realizou-se um levantamento exploratório sobre a 

arte- educação, sua situação e formas de aplicar a sensibilização ao meio 

ambiente. Desenvolveu-se, assim, uma revisão bibliográfica com base na 

temática da pesquisa para discutir a problemática, sendo a importância da arte 

como disciplina, assim como o desenvolvimento da Arte-Educação, o qual 

abordou o artista Vik Muniz e suas obras da série Lixo Extraordinário, trazendo 

a importância do meio ambiente em atividades que abordaram a leitura de 

imagem na sensibilização de suas ações. 

Na segunda etapa, houve a aplicação do projeto com os alunos do 

terceiro ano do ensino fundamental I, da Escola Municipal Padre Vitorino 

Roggia, localizada no município de Palotina-PR. Durante o processo de 

aplicação do projeto foi apresentada a vida e obras do artista Vik Muniz aos 

alunos analisando as técnicas empregadas nas obras. Também mobilizaram 

questões sobre a obra e o artista a fim de extrair hipóteses do processo de 

desenvolvimento das obras através da leitura de imagem. Na sequência foi 

realizada uma conversação sobre o conhecimento que as crianças possuíam 

sobre o meio ambiente. A partir disso, associou os saberes evidenciados pelos 

alunos com o conceito de arte e meio ambiente, apontado pelo artista Vik 

Muniz. Neste processo de associação, foram explorados conceitos não 



trabalhados na dinâmica cotidiana dos alunos, por exemplo, conceito de 

educação ambiental, arte entre outros. 

 Após discutir a temática meio ambiente, os educandos leram um texto 

sobre a importância do meio ambiente e elaboraram uma ilustração sobre o 

meio que os cerca, evidenciando elementos que o compõem. Para finalizar foi 

apresentado o filme educativo da Turma da Mônica como forma de reflexão das 

atitudes. 

No segundo dia de regência, a partir de atividade de percepção 

corporal, os alunos se dividiram em duplas com o intuito de desenvolverem as 

seguintes atividades: escultura viva; vivo morto e desenho corporal na quadra 

poliesportiva da escola. Essas atividades auxiliaram os alunos a perceber o 

próprio corpo e reconhecer o espaço que ocupam. As atividades foram 

fotografadas como forma de documentar o processo de aplicação e também 

para que os alunos pudessem visualizar o que foi realizado. Entretanto, as 

atividades realizadas seguiram a orientação da professora de Educação Física, 

pois de acordo com o cronograma de suas aulas, era necessário seguir seu 

planejamento.  

Após o término das atividades na quadra poliesportiva e retorno à sala 

de aula, os alunos, por meio de conversação puderam relembrar o conteúdo 

sobre o artista Vik Muniz. Na sequência, foi utilizado um texto explicativo que 

ressaltam as técnicas do artista, para desenvolver a atividade de releitura das 

obras de Vik Muniz, que foram desenvolvidas com fotografias dos próprios 

alunos e com materiais recicláveis que eles coletaram. Para finalizar, foi 

realizada uma conversação dos pontos principais da aula, com o intuito de 

verificação da aprendizagem. Já a aplicação do projeto aconteceu em dois dias 

separadamente, no período vespertino.  

Para sustentar o que foi realizado na regência, partiu-se da Proposta 

triangular do ensino da Arte de Ana Mae Barbosa. Conforme Rizzi (2011), essa 

proposta se baseia na sistematização da prática com a teoria. Considera-se a 

compreensão na relação entre o artista, obras e os questionamentos que 

surgem ao envolver a Arte. 

 A tríade consiste em ler, fazer e contextualizar obras de arte. Neste 

sentido, pode-se dizer que ler seria aguçar o olhar do aluno e desenvolver sua 

capacidade crítica no questionamento e compreensão da intenção do artista 



em relação à obra. O fazer Arte consiste em aplicar a teoria à prática, ou seja, 

os alunos produzirem suas respectivas releituras de obra de Arte. 

 Já a contextualização envolve a prática atrelada a interdisciplinaridade, 

ou seja, o professor é o mediador entre relacionar a análise da obra com 

atividade desenvolvida, isso conjuntamente com os conhecimentos de história 

da arte e outras disciplinas, conteúdos que conversem entre si (RIZZI ,2011). 

 

2.3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Ao início do primeiro dia de regência foi abordada a vida e obras do 

artista Vik Muniz. Os alunos tomaram conhecimento sobre esse artista 

brasileiro, interagiram durante a aula com perguntas, o que se percebeu que foi 

aguçada a curiosidade das crianças. Elas participaram da interação com 

atenção e curiosidade, auxiliaram na leitura de imagens das obras com muitas 

hipóteses de como a obra foi constituída e quais os materiais utilizados. Neste 

momento, ainda, notou-se que os alunos possuem conhecimento sobre meio 

ambiente e entendem a importância de preservá-lo. 

Percebeu-se que parte da turma notou que algumas atitudes simples, 

como jogar um papel no lixeiro ao invés de jogá-lo no chão, faz a diferença. 

Desta forma, pode-se mencionar a importância da educação ambiental no 

processo de ensino aprendizagem nas séries iniciais, pois a  

 
Educação ambiental na infância desperta na criança a consciência de 
preservação e de cidadania. A criança passa a entender, desde cedo, 
que precisa cuidar, preservar e que o futuro depende do equilíbrio 
entre homem e natureza e do uso racional dos recursos naturais. 
(MEDEIRO, et al, 2011, p.6). 

 
A associação do filme Turma da Mônica como prática foi válida, pois se 

conseguiu perceber que as crianças daquela turma sentiram que é necessária 

a preservação. A escolha de um filme trouxe a contextualização da 

preservação ambiental para os alunos, sistematizando os conteúdos, isso 

porque segundo Coelho e Viana (2011) atividades que envolvam o cinema 

auxiliam na inserção dos conteúdos a mente do aluno, pois é flexível ao retratar 

qualquer assunto, além do mais o cinema é um recurso pedagógico que 

contribui na prática do ensino-aprendizagem, pois ajuda o educando a olhar 

diferente para aquela temática.  



 A utilização do filme como proposta de conscientização do meio 

ambiente fez entender que essa aproximação permite a associação com a 

realidade. Desse modo, os alunos evidenciaram a importância em depositar 

lixo nos locais corretos. 

Os alunos levaram para casa a tarefa de trazer, para a aula seguinte, 

materiais recicláveis para o desenvolvimento de uma atividade. Percebe-se que 

a preocupação com meio ambiente atingiu todos os alunos da turma, pois de 

acordo com a lista de presença da turma, notou-se a ausência de dois alunos, 

porém todos os demais trouxeram o material solicitado para a aula. 

A proposta da atividade seria fazer uma leitura do retrato do artista 

para compreensão e após produzir uma releitura do autorretrato de Vik Muniz, 

porém, ressaltou-se aos alunos que eles iriam utilizar na atividade a própria 

fotografia, mas com a mesma técnica do artista, a qual consiste em registrar 

fotografias e transformar em obras de arte. Conforme o artista Vik Muniz, os 

alunos produziriam suas atividades com suas respectivas fotografias e 

utilizaram os materiais recicláveis para compor a fotografia.  

Os materiais utilizados por Vik Muniz são descartes retirados do meio 

ambiente, após os retirar o artista fotografa os catadores e produz suas obras 

envolvendo fotografia e materiais recicláveis. A utilização da fotografia com os 

alunos em forma de autorretrato foi pensado no intuito de chamar a atenção 

deles, assim, cativar nos alunos o interesse pela atividade, aguçando sua 

imaginação na tentativa de desenvolver a conscientização ambiental. 

O fato de ter apresentado o artista Vik Muniz para a turma fez com que 

despertasse neles um interesse sobre a sua produção, no entanto, vários 

alunos sentiram vontade de contar para a turma o que recordavam sobre o 

artista. Partindo deste contexto, associou-se as informações dos educandos e 

reforçou-se o conhecimento sobre o artista. Desta forma, conseguiu-se 

perceber que ao despertar a curiosidade no aluno faz com que ele assimile as 

informações repassadas e consequentemente produza conhecimento. Os 

alunos eram participativos, fizeram muitas perguntas e mostraram-se 

envolvidos com o modo de produção artística de Vik Muniz.  

A Proposta Triangular voltada ao ensino de Arte, mediou o processo de 

ensino aprendizagem, pois realizou com os alunos o ler, fazer e contextualizar 

as obras, desenvolvendo pensamento crítico em relação ao artista enfatizado, 



Vik Muniz. A apropriação das informações sobre o artista fez os educandos 

irem além do aprender como o Vik Muniz produz sua arte, mas também 

analisar criticamente todo o processo que ele está inserido. O processo de ler, 

fazer e contextualizar vai além do conhecer a vida e obra do artista com a 

história da arte, é necessário que o aluno relacione o contexto das obras de 

arte com as suas experiências, na produção da releitura com seu contexto 

social.  

Conforme Rizzi (2011) o conhecimento em Arte pautada na Proposta 

Triangular de Ana Mae Barbosa permite que o olhar do aluno se volte para 

suas práticas, e sua vivência possibilita a reflexão e análise da apreciação das 

obras de arte, fazendo com que o aluno contextualize a história da arte e aguce 

a imaginação enfatizando o senso crítico. 

 
3 - CONCLUSÃO 
 

Por meio das análises e discussões realizadas em sala de aula 

observou-se que os alunos notaram a importância de preservar o meio 

ambiente, e se motivaram na realização das atividades propostas. Neste 

sentido, considerou-se a Arte como instrumento de reflexão, pois as obras 

analisadas contribuíram para estimular os alunos, além de buscar a 

sensibilização ambiental dos alunos. 

Desta forma, fazer com que os alunos reflitam sobre o meio ambiente 

auxiliou na criação das obras dos educandos, pois para realizar as atividades 

foi necessário compreender os conteúdos expostos e associar com a realidade 

que os cercam. Esta prática não se realizou somente em sala de aula, 

necessitou de olhares amplos, o qual estimulou o pensamento a relacionar 

conteúdos com a prática cotidiana. 

Contudo, o educando precisa estar atento à realidade que a permeia 

para conseguir associar seu contexto cotidiano aos conteúdos trabalhados em 

sala. O professor é o mediador que auxilia o aluno em suas relações e facilita a 

observação da realidade, contribuindo para a construção do conhecimento. 

O objetivo de utilizar as obras de Vik Muniz em sala de aula, foi 

demonstrar como elas eram realizadas e quais materiais foram necessários 

para constitui-las, intencionou aguçar o interesse do educando e estimular o 



olhar para além da sala de aula, desenvolvendo reflexões críticas sobre o meio 

ambiente que o cerca.  

Conseguiu-se, por meio deste projeto analisar e discutir a Arte-

Educação e Meio Ambiente além de refletir imagens e obras do artista Vik 

Muniz e relacionar com a importância dos materiais recicláveis as práticas 

educativas. Despertou-se também a motivação dos alunos durante as 

atividades, desta forma, as atividades desenvolvidas contribuíram e 

estimularam a criatividade sendo um artificio facilitador da apropriação do 

conhecimento em sala de aula. 
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