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APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Educação do Ipojuca 
apresenta o livro FLUIR IMAGENS: RELAÇÕES 
SOCIEDADE E NATUREZA. Uma obra coletiva que 
surgiu a partir da necessidade de vivenciar a Semana 
Mundial do Meio Ambiente, ação coordenada pela 
Diretoria de Gestão Educacional, através da Gerência 
Educacional de Programas e Projetos, apoiada pelas 
Secretarias de Meio Ambiente e Controle Urbano e 
Comunicação do Município do Ipojuca, equipe de 
professores e demais profissionais das unidades escolares 
municipais. O objetivo foi estimular em nossos estudantes 
de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e da Modalidade de 
Jovens e Adultos, a reflexão entre a relação da sociedade 
com o meio ambiente e a criação de uma identidade local 
através do registro de imagens fotográficas, que expressem 
suas compreensões quanto ao valor moral, social, cultural e 
ambiental. 

O material que compõe este livro é fruto do 
concurso FLUIR IMAGENS: RELAÇÕES SOCIEDADE 
E NATUREZA que selecionou um conjunto de fotografias 
com textos  que fazem referência ao espaço e a relação com 
o meio ambiente em que vivem os estudantes, com foco no 
olhar sociedade e natureza. 

 



O resultado desta obra espelha o esforço dos 
sentidos numa jornada inesperadamente bela e 
surpreendente. 

  
Iêda Mariano 

Diretora de Gestão Educacional 
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Escola: Marechal Castelo Branco 
Professora: Edilene Maria do Nascimento Silva 
Autor: Aldo Miguel Quaresma da Silva Gomes 

Ano/Turma: 9°Ano B 
 

 
 

As Belezas do Meu Lugar 
 

Sinto-me privilegiado de morar em um paraíso 
natural, cujas águas do mar se misturam com as águas dos 
rios e juntas levam recursos aos manguezais. Olhando para 
foto podemos observar as raízes no rio, as ostras agarradas 
nas raízes, as folhas verdes, os galhos pendurados e o rio que 
segue seu curso para encontrar-se com a praia de Maracaípe.  

Essa imagem nos traz paz! Oh! Quão linda é essa 
paisagem! Quanta vida e movimento podemos perceber 
num só instante através da representação de um dos nossos 
principais biomas que é o manguezal. 
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Tenho muito orgulho em morar neste lugar! 
A população de um modo geral tem que fazer a sua 

parte e evitar descartar lixos no meio ambiente para que 
possamos desfrutar de todo potencial que a natureza tem a 
nos oferecer.  
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Escola Municipal Mário Júlio do Rêgo 
Coordenadora: Martilianny Bezerra 
Autora: Nicole Yanca de Lira Lima 

Ano/Turma: 8º ano D 
 

 
 

Crescimento e Desenvolvimento 
 

Nesta imagem, conseguimos ver os prédios no 
caminho do Sítio Canoas, que venho acompanhando desde 
o início da sua construção, trazendo crescimento e 
desenvolvimento para a nosso município.  

Vemos a integração dos prédios construídos e o meio 
natural: árvores, grama, arbustos e animais. Nesse espaço 
podemos perceber a natureza se manifestando com a Glória 
do Senhor!  
 
 
 
 
  



 

14 

Escola Municipal Mário Júlio do Rêgo 
Coordenadora: Martilianny Bezerra 

Autor: Carlos Miguel da Silva 
Ano/Turma: 9º Ano A 

 

 
 

Somos Partes da Natureza 
 

Esta foto foi tirada ao lado da minha casa. Nela temos 
uma vista muito linda do pôr do sol e das  árvores, mas nem 
tudo é beleza.  

Vemos um animal se alimentando, mas também 
restos de lixo que podem causar muitos danos à natureza.  

O ser humano tem que mudar! Qual a dificuldade de 
colocar o lixo na bolsa e levar para a lata de lixo? Nenhuma. 
Mas, mesmo assim, eles vão lá e jogam na rua, no mar, no 
mato ou em  qualquer lugar. Cuidar da natureza é cuidar de 
nós mesmos. Somos parte dela também. 
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Escola Municipal Mário Júlio do Rêgo 
Coordenadora: Martilianny Bezerra 

Autora: Maria Alice Barbosa dos Santos 
Ano/Turma: 9º Ano D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liberdade 
 

Saber aproveitar os momentos que a vida te dá,  
Ser feliz, 
Viver cada dia mais,  
Aproveitar os bons  momentos.  
Eu queria ser como um pássaro  
Voar, voar, sem me preocupar. 
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Escola Paroquial São Miguel 
Professora: Ariany Cariny 

Autor: Júlio César Nascimento 
Ano/Turma: 8º ano B 

 

 
 

Pôr do Sol 
 

Registrei o momento em que o sol nos dava a bênção 
do fim de tarde, iluminando um grande canavial. Ao fundo, 
vemos a Usina Ipojuca, onde vivem muitas famílias que 
dependem da moagem da cana-de-açúcar para sobreviver. O 
sol vem  nos dar a honra de nos dizer que Deus está sempre 
entre nós. Viva a natureza! Viva o meio ambiente!     
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Escola Municipal Mário Júlio do Rêgo 
Coordenadora: Martilianny Bezerra 

Autor: Samuel Henrique Ramos da Silva 
Ano/Turma: 8º Ano A 

 

 
 

O Céu é o Limite! 
 

Temos sonhos a serem realizados, 
Mesmo vivendo em tempos tão difíceis. 
Não  devemos desistir dos nossos sonhos,  
Devemos ir mais além. 
Pois o céu é o limite! 
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Escola Municipal Mário Júlio do Rêgo 
Coordenadora: Martilianny Bezerra 

Autora: Paula Myllena Ramos dos Santos 
Ano/Turma: 9º Ano A 

  

 
 

Dia de Paz! 
 

Todos os dias, temos as mesmas brigas,  
Todos os dias é a mesma coisa, nada muda.  
Isso me estressa, qualquer coisa me estressa.  
Quando eu me sinto assim,  
A única coisa que eu quero sentir no lugar da raiva,  
É a brisa e o sol.  
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Escola Marechal Castelo Branco 
Coordenador: André Martins 

Autora: Vitória Gabriela Soares dos Santos 
Ano/Turma: 8° Ano A 

 

A praia de Toquinho 
 

Na imagem, temos o mar, que nos oferece trabalho e 
diversão. Nele as pessoas podem pescar e vender seus peixes 
para o seu sustento. Temos os coqueiros, que nos fornecem 
coco para a comercialização. Na areia da praia as pessoas 
podem sentar-se para olhar o mar e refletir. 

Algumas casas  estão localizadas próximo à orla, e 
sendo assim, precisamos ter cuidado com a limpeza do 
local, pois na praia há muito lixo deixado pelas pessoas que 
a frequentam. São garrafas, latas, embalagens plásticas que 
poderiam ser reciclados. Tudo que é jogado nas praias chega 
ao mar e prejudica a vida dos animais marinhos. 
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Escola Municipal Ministro Jarbas Passarinho 
Professor: Bruno Trajano 

Autora: Maria Bianka Lira de Andrade 
Ano/Turma: 8º Ano D 

          

Não desmatamos a natureza! 

Conservar o meio ambiente é preciso para manter a 
saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram nele. 
Sem as áreas de florestas, com certeza, a gente chegaria a 
uma situação extrema de seca. 

Então, cuidemos da nossa flora, ela é muito importante 
para todos nós. Lembrando sempre que a natureza é quem 
purifica o nosso ar. Onde eu moro, tenho muito orgulho de 
dizer que o meu ar é purificado, porque não desmatamos a 
natureza, nós cuidamos dela! 
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Escola Marechal Castelo Branco 
Coordenador: André Martins 

Autor: Matheus Henrique Lourenço da Silva 
Ano/Turma: 9°B 

 

 
 

A importância do Mangue 
 

De acordo com a imagem, podemos ver uma linda 
paisagem: um mangue, que é o habitat natural de siris, 
caranguejos, sururus, taiobas, mariscos e ostras, entre 
outros.  

Deste manguezal dependem muitas famílias de 
pescadores. Infelizmente, os mangues estão se acabando por 
conta da degradação do meio ambiente provocada pela ação 
humana. Preservemos o mangue! O mangue é vida!    
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Escola Municipal Ministro Jarbas Passarinho 
Professor: Bruno Trajano 

Autor: Maxvaldo Abdiel da Silva 
Ano/Turma: 9° ano B 

 

Conservar é preciso! 

Devido ao atual modelo econômico, baseado em 
elevado nível de consumo, o ser humano  tem causado in-
úmeros prejuízos para a natureza, ocasionando desequilíbrio, 
excesso de produção de lixo, contaminação das águas dos 
oceanos e rios, poluição do ar, efeito estufa e mudanças 
climáticas que afetam a natureza. 

Então, o que podemos fazer para proteger a natureza 
tão bela? Não cortar as árvores e conservar a vegetação nativa, 
não alterar cursos d’água ou banhados, não criar peixes em 
locais sem licença, respeitando os períodos de proibição de 
pesca. Não comprar e nem ter animais silvestres em casa, 
não maltratar animais 
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tanto silvestres como domésticos. 
Estas são algumas das atitudes que podemos ter para 

contribuir para a conservação da natureza. Ajude a natureza, 
ela precisa de você! 
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Escola Padre Pedro 
Coordenadora: Alcione Paula 

Autor: José Vinnycius de Souza Farias 
Ano/Turma: 8º ano B 

 

 
 

Beleza em Forma de Flor 
 

A natureza é bela em cada detalhe. Nesta imagem, 
vemos que uma simples flor pode trazer muita beleza e 
simplicidade ao seu redor e para isso, devemos observar os 
detalhes. 
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Escola Padre Pedro 
Coordenadora: Alcione Paula 

Autor: José Vinnycius de Souza Farias 
Ano/Turma: 8º ano B 

 

 
 

A aurora de Porto 
Esse belíssimo nascer do sol retrata a exuberância de 

Porto de Galinhas em mais um começo de dia, com as 
primeiras jangadas indo para o mar. 
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Escola Municipal Ministro Jarbas Passarinho 
Professor: Bruno Trajano 

Autora: Heloisa Kariny da Silva 
Ano/Turma: 8° ano B 

 

 
 

A Natureza 
 A natureza tem uma beleza inexplicável. É muito 

bom podermos respirar um ar puro, por isso devemos 
respeitá-la mais. Proteger a natureza significa proteger a 
vida. As pessoas não deveriam fazer queimadas porque isso 
contamina o ar que respiramos. Eu tirei essa foto no 
caminho para o Engenho Santa Clara, um lugar muito 
lindo e que continue sempre assim. 
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Escola: Marechal Castelo Branco 
Coordenador: André Martins 

Autora: Solange Maria do Nascimento 
Ano/Turma: EJA IV 

 
 

Canaviais 
 

Tirei esta foto do canavial próximo a minha 
residência. As famílias que trabalham no canavial, ou em 
outros setores da usina, recebem seus salários por 
contribuírem com o trabalho árduo da agricultura.  

Nossa comunidade depende da agricultura, da 
produção de açúcar e de seus derivados.  

Em Ipojuca, nosso município, a nossa sobrevivência 
está entre os canaviais e as indústrias. É de onde vem o nosso 
alimento de cada dia. 
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Escola Padre Pedro de Souza Leão 
Coordenadora: Alcione Paula 

Autor: José Vinnycius de Souza Farias 
Ano/Turma: 8º ano B 

 

 
 

O Raio e o Coração 
 

Esta fotografia nos sugere que de onde menos 
esperamos, pode-se encontrar um significado especial para 
nossa vida. Pode ser em forma de um símbolo ou na paz que 
a natureza nos transmite. O fato é que da interação 
homem/natureza podem surgir muitos caminhos. O que 
precisamos é aguçar nossa sensibilidade ou simplesmente 
estarmos atentos ao ângulo para o qual olhamos. 
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Escola Municipal Professor Aderbal Jurema 
Professor: Aguinor Mesquita 

Autora: Ana Vitória de Souza Santos 
Ano/Turma: 8º ano B 

 

Ipojuca 
 

Com suas paisagens naturais 
E cheio de valores culturais 
Com o seu convento 
Que várias memórias traduz. 
Devemos cada vez mais conservar 
E proteger a beleza 
Que nosso município conduz. 
Cheio de trabalhadores rurais 
Amo a paz 
Que a nosso município traz. 
Viva as belas paisagens! 
E o meio ambiente de nosso município. 
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Escola Municipal Professor Aderbal Jurema 
Professor: Aguinor Mesquita 

Autor: Daniel Henrique Ferreira da Silva 
Ano/Turma: 9º ano D 

Meu Meio Ambiente 

Moro na área rural do município de Ipojuca. Tenho 
muito orgulho de viver aqui, cercado por árvores, flores, 
frutas e canaviais. Um lugar abençoado por Deus! Essa foto 
foi tirada em comemoração à Semana Mundial do Meio 
Ambiente. O meio ambiente é lindo, as praias, a vegetação 
e o clima. Enfim, um lugar criado por Deus para que 
pudéssemos cuidar, apreciar e amar!  
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Escola Municipal Prefeito Luiz Manoel Nogueira 
Professor: Igor Berenguer 

Autora: Nicolly Vitória de Souza Lima 
Ano/Turma: 9 º Ano A 

   

 
  

Paisagem Bonita 
  

Tirei esta foto quando fui à cachoeira perto de 
Camela. Uma coisa difícil de ver é gente que se importa com 
a natureza. Sem ela não estaríamos vivos. Acho melhor viver 
em um lugar com mais ar puro, isso faz muito bem para 
todos. Sempre que vejo um lugar desses, eu me pergunto: 
Será que quando eu voltar ele vai estar assim? Por que o 
mundo não preza por algo tão importante para nós e deixa 
de jogar lixo nas águas e na natureza?  
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Escola Municipal Prefeito Luiz Manoel Nogueira 
Professor: Igor Berenguer 

Autora: Crisângela Maria Dos Santos 
Ano/Turma: 9 º Ano B 

 

 
 

Meu Quintal 
 

No meu quintal há muitas plantações verdes e 
maravilhosas. Gosto de ir lá, nos finais de semana, para 
relaxar um pouco e sentir uma paz interior que a natureza 
nos transmite. Eu realmente fico encantada com a sua 
beleza. Ela nos passa uma paz interior infinita. Enfim, o que 
seria de nós sem ela? Nós devemos conservar a natureza pois 
sem a sua presença não seríamos nada. Sem a natureza nós 
não conseguiríamos existir, mas, infelizmente, muitas 
pessoas não se importam e continuam desmatando. Então, 
devemos protegê-la para o nosso bem. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




