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 A ARTE E O MEIO AMBIENTE 

Preservar o meio ambiente é um ato importante para manter a saúde do 

planeta pois é nele que encontramos recursos naturais para nossa existência, muitas 

florestas estão sendo queimadas e tribos indígenas vem sofrendo fortes 

consequências com esse comportamento destrutivo. 

Animais estão sendo tirados do seu habitat natural e muitos estão entrando 

em extinção, interferindo no equilíbrio do ecossistema, é necessário a 

conscientização em relação a preservação do meio ambiente. O artista frans 

krajcberg transformava troncos de árvores queimadas em esculturas, chamando 

atenção para essa causa, ele recolhia o que o fogo deixou e transformava em arte 

transmitindo a mensagem que precisamos interromper esse ciclo de destruição. 

 

 

FRANS KRAJCBERG – “FLOR DO MANGUE”   FRANS KRAJCBERG NA 32ª  

  BIENAL DE SÃO PAULO, 2016 

 Estamos vivendo um momento de grandes transformações como se o mundo 

precisasse respirar, de repente ouvimos mais os barulhos dos pássaros vemos as 

transformações de PAISAGENS URBANAS COM A “INVASÃO” DE ANIMAIS NAS 



grandes cidades, no brasil tartarugas depois de anos tiveram espaços nas praias 

para botar seus ovos na areia, em vários países tiveram registros de animais que 

foram em busca de alimentos com as ruas vazias se sentiram livres e foram vistos 

nas cidades. Pode se notar também que com o número menor de automóveis nas 

ruas e as pessoas em casa, houve uma baixa significativa nas emissões de 

poluentes no ar. 

 

 

TARTARUGAS NA ORLA DE JANGA PAULISTA  

EM PERNAMBUCO  CABRAS SELVAGENS, REINO UNIDO 

 

 

 

 

PEQUIN, ANTES E DEPOIS DA QUARENTENA 

 

REFLEXÃO 

(Não precisa responder, só reflita sobre o assunto) 

Por que os animais estão “invadindo” as 

cidades, e praias? 

Como você chamaria atenção para essa causa? 

Como sugestão, você pode fazer uma 

escultura de papel com esse tema, ou desenhar, 

escrever um poema, uma frase que transmita 

uma mensagem importante para as pessoas se 

conscientizarem, sobre a importância da 

natureza, e se possível tire uma foto e mande 

para o email de arte da escola flamínio 

flaminioarte@gmail.com registre junto o nome e 

a turma para criar um painel eletrônico com as 

fotos. Desde já agradecemos a sua participação 

pois ela é muito importante para registrar esse 

momento. Capriche! 
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