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Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 GEOGRAFIA: Atividade 

interdisciplinar com História. Ler o 

pdf. 

Enviar as respostas para 

zeliaaurea@id.uff.br  

 

2 

 

História: Atividade interdisciplinar 

com Geografia. Ler o pdf. 

Enviar as respostas através do 

fórum do Moodle, na aba de 

História.  

3 Ciências: Precisamos falar sobre 

isso: Pandemia, vacinas e saúde 

pública! 

Acesse a página 
https://sites.google.com/view/pandem

iavacinasesadepblica/in%C3%ADcio 
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história e
geografia
ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR



Apresentação
     É possível representar e materializar o que não se vê?
     É possível estar onde não se pode estar? 
     É possível alcançar e atravessar por paisagens impenetráveis?
     É possível representar o silêncio e a exclusão? 
     É possível representar o invisível?
     Seria possível encontrar História e Geografia nas Artes Visuais?  
     Para todas essas indagações, a obra de Alice Miceli nos diz um
sonoro SIM. Não é magia, nem feitiço de Harry Potter, mas sim novas
formas de pensar, criar, historicisar e geografar. E não, Alice não fez
Geografia nem História, mas o objetivo da atividade hoje é mostrar que
a forma de pensar por meio dessas disciplinas, pode estar nas mais
diversas profissões, inclusive nas Artes. 
    Carioca e moradora do Humaitá, Alice cursou a graduação em
Cinema na École Supérieure d’Études Cinématographiques de Paris
(Esec) e pós-graduação em Belas Artes e Arquitetura pela Puc-Rio.
Vencedora do Prêmio Pipa –  considerada uma das mais importantes
premiações da Arte Contemporânea no Brasil, Alice trabalhou com
representações de campos minados no Camboja, Colômbia, Angola e na
Bósnia e em representações da radiação gama do acidente nuclear em
Chernobyl. 
      É a partir da concepção dessa incrível artista, que a atividade de
História e Geografia foi pensada. Iniciaremos a partir da introdução
sobre Guerra Fria, contexto em que o acidente de Chernobyl ocorre,
para avançarmos na Geografia das Paisagens retratadas por Miceli, até
chegarmos na crítica à justiça ambiental inerente ao seu eu artístico.

Para prosseguir com a atividade e ajudar à compreensão dela, veja
os vídeos: https://vimeo.com/73721272 e https://vimeo.com/335697187 . 

 
Que esse trabalho sirva para reflexão e inspiração!
 
Professoras Zélia e Carla.



Guerra Fria

Após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o mundo foi marcado por

muitas transformações. A principal delas foi a divisão do mundo em dois grandes blocos de

influência. Do lado ocidental, existia o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Do

lado oriental, era a União Soviética que liderava a zona de influência. Por mais de 40 anos,

os dois países se enfrentaram na economia, na ciência, na tecnologia, no campo

ideológico, na espionagem, nos esportes olímpicos e até nas missões espaciais. Esse

período ficou conhecido como Guerra Fria, uma vez que o conflito entre as duas

superpotências nunca foi direto. Apesar de parecer sempre iminente para aqueles que

viveram a época, ele ocorreu de forma indireta em quase todos os continentes do mundo.

Os dois países, ambos portadores de tecnologia bélica nuclear, nunca chegaram a se

enfrentar em uma “guerra quente”. Entretanto, onde houvesse um conflito, Estados Unidos

e União Soviéticas apoiariam seus aliados.

Esse cenário começou a ser delimitado em 1945, ano da rendição alemã na

guerra. Nesse ano, os governantes das três principais potências aliadas (Churchill, da

Inglaterra; Roosevelt, dos Estados Unidos; e Stalin, da União Soviética) reuniram-se na

Conferência de Yalta. O objetivo era delimitar os rumos da política internacional após o

fim da guerra. Para isso, estabeleceram as bases da futura Organização das Nações

Unidas, e as condições que seriam impostas aos derrotados na guerra.

➢ Pare e pesquise: o que foi a Conferência de Yalta?

➢ Você sabe a importância da Organização das Nações Unidas? Qual o atual papel

dessa instituição?

Meses depois, decidira-se que o território alemão seria dividido em zonas de

ocupação francesa, britânica, estadunidense e soviética, o que originou o Muro de Berlim.

Essa divisão separou o território alemão em duas zonas distintas sob influências

capitalistas e socialistas. Daí por diante, as divergências entre os antigos aliados ficaram

mais e mais evidentes. Em 1946, Churchill referiu-se ao fato de que uma “cortina de

ferro” havia decido sobre a Europa oriental. Stalin, por sua vez, defendia que o

capitalismo era uma ameaça à paz mundial. Estavam lançadas as rivalidades e acusações

que marcariam a Guerra Fria.



Guerra Fria

No campo militar, foi criada a Organização do Tratado do Atlântico
Norte - OTAN, em 4 de abril de 1949. A OTAN visava criar uma aliança militar de
países alinhados aos Estados Unidos cujo objetivo era impedir uma posição de
agressão ou ataque soviético. A OTAN foi uma das maneiras dos EUA imporem a
sua hegemonia sobre o continente europeu. Da mesma forma, no bloco soviético
foi criado o Pacto de Varsóvia, em 1955. A ideia era garantir a segurança das
nações do bloco comunista e evitar uma possível agressão do bloco capitalista.
Assim, se uma nação fosse agredida, todas as outras se mobilizariam em sua
defesa.

http://geoconceicao.blogspot.com/2010/04/guerra-fria-causas-e-consequencias.html

FIM DA GUERRA FRIA

A Guerra Fria teve fim com a dissolução de União
Soviética, ocorrida em 26 de dezembro de 1991. O fim da URSS resultou da
grande crise política e econômica que atingiu o país a partir da década de
1970 e pela falta de ações para resolver os problemas do bloco comunista.
Esses fatores combinados foram responsáveis por levar o país ao fim.

Já na década de 1970, a economia soviética demonstrava claros
sinais de esgotamento. Apesar dos inúmeros esforços no sentido
contrário, o país era mais atrasado em relação ao bloco capitalista. Isso se
tornava mais evidente na medida em que a indústria entrava em queda, a
produção agrícola se mostrava insuficiente e os indicadores sociais
começaram a regredir demonstrando um claro empobrecimento do país.

http://geoconceicao.blogspot.com/2010/04/guerra-fria-causas-e-consequencias.html


Guerra Fria

A disparada no valor do petróleo criou uma falsa sensação de prosperidade no

começo da década de 1980, o que acabou impedindo que o país atravessasse reformas

importantes. Além disso, a sociedade soviética não tinha acesso a tecnologias que

garantiam avanço na qualidade de vida no Ocidente. Esse contexto era ainda agravado

pela corrupção e manipulação de informações.

Dois acontecimentos na década de 1980 acabaram aprofundando a já grave

crise que assolava o país. Primeiro, a invasão militar do Afeganistão forçou a União

Soviética a gastar milhões na luta contra os rebeldes islâmicos. No ano de 1986,

o acidente nuclear de Chernobyl, o maior de toda história, causou inúmeras mortes,

destruição e efeitos ambientais que perduram até os dias atuais.

Dentre suas consequências, além de forçar os soviéticos a gastarem altas

somas para conterem seus efeitos, ele expos a decadência de um bloco socialista

empenhado até o último minuto em demostrar superioridade bélica, tecnológica e

científica sobre o ocidente capitalista. Apesar das tentativas de ocultar as causas e reais

consequências da catástrofe, não foi possível impedir que Chernobyl acelerasse o

processo de fim da União Soviética.

➢ Pare e pesquise: você conhece o acidente nuclear de Chernobyl? Pesquise sobre as

suas causas e consequências. Acesse:

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/05/19/como-seria-se-o-acidente-de-

chernobyl-nunca-tivesse-sido-descoberto.htm

➢ Você imagina como o acidente de Chernobyl repercutiu na imprensa brasileira?

Através do site da Biblioteca Nacional podemos ter acesso a manchetes da época

sobre o caso. Confira em : https://www.bn.gov.br/acontece/noticias/2020/05/desastre-

chernobyl

➢ Se você se interessou pela história do acidente nuclear de Chernobyl, você pode

assistir a série Chernobyl, da HBO.

➢ Responda as perguntas no Fórum de História no Moodle!

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/05/19/como-seria-se-o-acidente-de-chernobyl-nunca-tivesse-sido-descoberto.htm
https://www.bn.gov.br/acontece/noticias/2020/05/desastre-chernobyl


Foto documental: 

Alice segurando o 

dosímetro, 

instrumento que 

mede a radiação. 

Trata-se de um 

aparelho essencial 

para caminhar 

pela zona de 
exclusão.

Foto documental: 

Área de exclusão 

de Chernobyl, 

por onde Alice 
passou.

Foto documental: 

Casa 

abandonada na 

zona de 
exclusão.



Guerra Fria

A situação econômica difícil contribuiu para aumentar a insatisfação da

sociedade com os governos comunistas. Em todo o bloco, a pouca liberdade de

expressão, o autoritarismo dos governos comunistas, a insatisfação com a crise

econômica e a questão política fizeram surgir movimentos de oposição por todo o bloco

socialista.

Os primeiros sinais manifestaram-se na Alemanha

Oriental, Hungria e Polônia. Os alemães derrubaram o muro de Berlim, no final de

1989, e promoveram a reunificação da Alemanha, os húngaros abriram as fronteiras do

país com o Ocidente e os poloneses elegeram o primeiro governo não comunista desde

a Segunda Guerra.

A União Soviética começou a promover a abertura da sua economia no governo

de Mikhail Gorbachev por meio da Glasnost e Perestroika. Logo, as nações que

formavam a URSS começaram a se mobilizar pela sua independência. Em 25 de

dezembro de 1991, Gorbachev renunciou e, no dia seguinte, a União Soviética foi

dissolvida.

➢ Pare e pesquise: o que foram os planos econômicos conhecidos como Glasnost e

Perestroika?

Questão de História:

• Você se lembra como funciona o trabalho do historiador? Ele investiga as fontes para

analisar um tema e confirmar hipóteses. Que tal bancarmos o historiador? Nossas

fontes podem ser relatos de alguém que viveu o período estudado. Provavelmente

alguém na sua casa ou algum familiar viveu o período da Guerra Fria. Faça uma breve

entrevista com essa pessoa e relate, a partir das questões que esse material trouxe,

como era a vida e quais as lembranças seu entrevistado guarda do período. Você pode

propor questões sobre a disputa ideológica entre os blocos capitalista e socialista, os

movimentos político-culturais na década de 1970, a corrida espacial e a chegada do

homem à Lua, o acidente de Chernobyl etc.

Responda as perguntas no Fórum de História no Moodle!



É possível representar Chernobyl além da Fotografia? Que tipo de imagem poderia ser

feita? Essas são as radiações “capturadas” no Projeto Chernobyl, a partir da

exposição de negativos de raio-x entre 2 e 6 meses na zona de exclusão. Alice ia lá,

deixava esses negativos e voltava após alguns meses. Representa a radiação gama

que é definida pela “invisibilidade.” No senso comum essa representação seria
abstrata, mas na verdade ela materializa aquele espaço tanto quanto uma fotografia.



O conceito de paisagem na 
obra de Alice Miceli

Você se lembra do conceito de paisagem para a Geografia? A constituição
da paisagem é permeada por diversas representações geográficas e
artísticas que objetivam revelar e exprimir algo, em que os próprios
estudiosos são interrogados, postos em movimento e afetados por ela, sendo
atravessados por uma inquietação que a paisagem silenciosamente coloca.
Qual seria a questão e a justificativa do estudo da paisagem para Miceli?

“Fui a um destino por ano, com a intenção de visitar essas paisagens impenetráveis, em países 
com as situações mais graves de minas terrestres em diferentes continentes”

“Meu interesse nesses temas vem dessas situações que vão além de um evento traumático. Tanto 
Chernobyl quanto os campos minados são áreas de exclusão que não ficaram circunscritas ao 
passado. Vamos morrer, e a radiação vai continuar alterando fisicamente aquela região, assim 
como provavelmente os explosivos continuarão enterrados na maior parte daqueles campos.”

No senso comum a paisagem é colocada como algo contemplativo, por
vezes sendo destacada apenas a aparência, uma restrição do mundo visível
ao campo visual que se abre a partir de um recorte primordial, ocultando o
caráter performático e o alcance físico de quem a interpreta. Na obra de
Miceli, o limite do seu deslocamento pelas paisagens que ela gostaria de
representar situava-se em um limiar entre a vida e a morte.

“O risco fazia parte do trabalho, até pela forma como ele foi pensado, em dois eixos. Um é o do 
registro, o que se vê na exposição. O outro é o aspecto performático, da ação de meu corpo fora 

do quadro, de quanto eu conseguia me movimentar naquelas paisagens. [...] Havia, claro, o perigo 
real de pisar num explosivo. Pouco tempo depois de passar pela Bósnia, soube que o engenheiro-

chefe da equipe que desminava o campo morreu ao tentar expandir a área de alcance. Mas não 
corri o risco pelo risco. [...] Claro que corremos riscos o tempo todo, inclusive na arte. Pegar lápis e 

papel para escrever um poema também é um processo sem garantias.”

Dado o risco performático na tentativa de atravessar a própria paisagem,
seja em Chernobyl, seja nos campos minados, nota-se que o horizonte
somente poderá ser percorrido pela potência do olhar e da reflexão crítica
sobre o que eles nos representam. Mesmo assim, a paisagem retratada por
Miceli é fruto de um olhar cultural que ela lança sobre a natureza retratada,
própria do seu interesse, ou seja, não é só uma apreciação “estética”. Para
escolher Chernobyl ou os campos minados, essa temática contém algum
valor para a artista, um valor de denúncia sobre algo que aconteceu e se
perpetua. O visível que Alice traz revela, exprime e quer dizer algo, ou seja, a
paisagem ali trabalhada não é apenas uma mera e única representação.



Esse é um diagrama que Alice precisou elaborar no trabalho
sobre minas terrestres. A partir desse diagrama, ela foi
“mapeando” as possíveis ilusões que ela poderia criar em suas
fotografias, ou seja, estudou o posicionamento, distância focal,
e a combinação dos dois para dar a ilusão dela estar
atravessando a mina.

O conceito de paisagem na 
obra de Alice Miceli



Fotografias da série Camboja, 2014, de Alice Miceli, parte da exposição Em 
profundidade: (Campos-minados).

1ª fotografia: A partir 

do ponto da 
localização de Alice

2ª fotografia: Já 

existe uma ilusão que 

a Alice está se 

aproximando da 
árvore.

3ª fotografia: Apenas 

a árvore está no 

enquadramento, mas 

Alice não está ali. A 

ilusão de espaço 

capturada na imagem 

vai mudando. O 

intervalo das imagens 

é justamente onde ela 
não poderia pisar.



Fotografias da série Bósnia, 2016, de Alice Miceli, parte da exposição Em 
profundidade: (Campos-minados).

1ª fotografia: A partir 

do ponto de 
localização de Alice

2ª fotografia: 

Impressão que Alice 

se desloca pela 
paisagem impenetrável

3ª fotografia: Como 

chegar na última 

árvore afinal? Qual é o 

limite de onde se pode 

ir? Como expandir 

esse limite? Não há 
respostas claras.



O conceito de paisagem na 
obra de Alice Miceli

“Tinha acabado de terminar meu trabalho em Chernobyl e andava refletindo sobre questões que esse
trabalho tinha suscitado para mim, as quais havia encontrado pela primeira vez ao desenvolvê-lo,
acerca de problemas sobre a definição e a representação de paisagens em imagem, mais
especificamente me concentrando em espaços que foram feitos impenetráveis, ou inacessíveis, como
resultado da ação do homem.”

Há uma realidade nos lugares escolhidos por Miceli que se entrecruzam e
possuem pontos em comum por serem paisagens traumáticas que revelam um forte
contexto geopolítico e de justiça ambiental, seja na Ucrânia (Projeto Chernobyl),
como no Camboja, Colômbia, Bósnia e Herzegovina e Angola.

Portanto, a paisagem impenetrável não é uma imagem somente, e sim uma forma
de testemunho, que pode ser histórico, geográfico e artístico.

Para a análise geográfica, o “exterior” da paisagem seria a imagem, é o que a
percepção humana capta inicialmente. O “interior” procura captar a “verdade” da
paisagem, apontar elementos e processos que formam essa paisagem. É a partir
dessa concepção que a obra de Miceli é extremamente geográfica pois tanto a
radiação quanto os explosivos componentes dos campos minados, não são visíveis
aos nossos olhos.

“No caso do meu trabalho nos campos minados e já anteriormente, em Chernobyl, me deparei com 
problemas acerca dos limites da representação, de como tentar olhar aquilo que não se dá a ver, não 

se revela. Como olhar e por intermédio do que?”

“É um desafio interessante pensar o meio de fotografia para justamente considerar o que não pode
ser visto, e como se dá nossa visão, do que ela é feita, de como é mediada.”

Seria possível então a partir da paisagem e do negativo de raio-x, a
representação de algo invisível?

“Em Chernobyl, devido ao fato de que, para mim, câmeras fotográficas convencionais não
conseguiam realmente enxergar naquele meio muito particular, precisamente por ser um meio
dominado de maneira onipresente por um “nada” ostensivamente presente e eterno (a contaminação
invisível causada pela radiação gama), cogitei então se seria possível tocar nesse “nada” de alguma
forma – aproximando-me do que, nessa situação de Chernobyl, está em toda parte, mas que nunca é
realmente observado ou percebido, exceto pelos traços de destruição que deixa para trás e pela
ocupação negativa que impõe à Zona de Exclusão. Foi ficando claro para mim que seria necessário
criar minhas próprias ferramentas, do zero, para dar a ver essa impenetrabilidade visual absoluta.”

“Uma vez Chernobyl concluído, eu queria ainda prosseguir nesse problema. Comecei a me perguntar
que outros tipos de impenetrabilidade existiriam aqui, conosco, no nosso planeta. Olhar para campos
minados foi o próximo passo lógico nessas indagações, considerando uma outra situação que me
oferecia uma interessante variação do problema, pois nesse caso dos campos tomados por minas
terrestres e outros explosivos de guerra, a impenetrabilidade se desloca do problema da visão em si,
como havia sido o caso em Chernobyl, para a profundidade do espaço, o que traz consigo todo um
novo conjunto de questões sobre como traduzir esse problema de impenetrabilidade, agora espacial,
em imagem.”



Fotografias da série Angola, 2018, 

de Alice Miceli, parte da 

exposição Em profundidade: 
(Campos-minados).

Fotografias da série Colômbia, 2015, 

de Alice Miceli, parte da exposição Em 
profundidade: (Campos-minados).



Você sabia que deslocamentos humanos vinculados a grandes projetos de
desenvolvimento e a desastres naturais ocorrem de cinco a dez vezes mais do que
os deslocamentos gerados por conflitos? Você sabia que a ONU estima que até o
ano de 2050, 200 milhões de pessoas terão de abandonar os seus lares em razão
de processos de degradação e desastres ambientais? Dada essa contextualização,
é importante compreender a importância da Justiça Ambiental.

Sendo assim, Justiça ambiental é o conjunto de princípios em que nenhum
grupo de pessoas desde grupos étnicos ou de classe, sejam submetidos a arcar
desproporcionalmente das consequências ambientais negativas de decisões e
atividades econômicas de políticas, assim como da ausência ou omissão delas.
Injustiça Ambiental ocorre como resultado de políticas em sociedades desiguais e é
o caso tanto de Chernobyl quanto dos campos minados.

Várias são as consequências de perturbações ambientais como elevação
anormal do nível do mar, mudanças drásticas de temperatura, terremotos, ciclones,
inundações, enchentes, erosão e suas consequências – desabamentos,
soterramentos, destruição de florestas, desertificação e secas intensas, rompimento
de barragens, acidentes nucleares, campos minados, dentre outros. Todos esses
aspectos mencionados não respeitam fronteiras geográficas, nem diferenças
políticas, sociais e culturais, ou seja, ultrapassa os limites territoriais dos Estados. O
que Miceli nos confronta é que tanto Chernobyl quanto os campos minados ainda
existentes, são consequências da Guerra Fria e outros conflitos civis, independente
de socialismo ou capitalismo, continente, população, país, enfim. São produtos de
uma geopolítica que ainda reverbera para dezenas de pessoas. Tanto em
Chernobyl quanto em regiões com campos minados, houve nitidamente um
deslocamento populacional motivado por causas ambientais, afetam ainda a vida de
milhares de pessoas nesses países e sequer é confrontada pela mídia por exemplo.

Nota-se que não há terminologia nem definição oficial para “refugiado
ambiental” ou mesmo para “refugiados climáticos”, “migrante ambientalmente
forçado”, “migrantes ambientalmente induzidos”, “ecorrefugiados”, “eco-migrantes”,
“eco-evacuados”, “eco-vítimas” mesmo que eles existam. Não há legislação
internacional específica para o reconhecimento, proteção e assistência humanitária,
recuperação do ambiente, reassentamento, medidas de prevenção de riscos e
desastres/acidentes. Em outras palavras, foram poucas as melhorias em Justiça
Ambiental a partir do ocorrido em Chernobyl em 1986, sem contar os campos
minados ainda existentes que inviabilizam a ocupação populacional e econômica
dessas áreas, já que o processo de “desminação” é extremamente caro, mas se
ocorresse, significaria devolução de terra e de renda para parte da população. No
Camboja por exemplo, desminar 2 hectares de terra significa que um produtor e sua
família possa ter terra para plantar, e assim abandonar a pobreza. Isso é justiça
ambiental.

A obra de Miceli nas reflexões 
sobre Justiça Ambiental



Foto documental: 

Negativos 

fixados com fita 

adesiva em 

diferentes 

lugares da zona 

de exclusão com 

o objetivo de 

captar a 
radiação.



No entanto, a “desminação” não é uma tarefa simples: consiste em cortar
a vegetação para que os detectores de metal possam funcionar. Assim que o
detector emite um sinal sonoro, um dos “desminadores” insere uma agulha,
semelhante a uma agulha de tricô, no solo. Se houver resistência, ele pode ter
encontrado uma mina – ou só uma pedra. Em geral as minas são construídas para
que a vítima perca uma perna, mas não morra. Assim, o soldado ferido torna-se um
peso para o Exército inimigo. A carga explosiva é projetada para um adulto, não
para crianças. Quando elas sobrevivem à explosão, costumam carregar graves
ferimentos pelo resto da vida. Cerca de um terço das vítimas de minas terrestres em
todo o mundo são crianças.

No caso das minas na Bósnia e Herzegovina, sua origem é datada do final
da Guerra da Bósnia, como fruto do final da Guerra Fria e desmembramento da
antiga Iugoslávia. O Centro Nacional de Minas estima que a guerra tenha deixado
no país cerca de 80.000 minas terrestres e outros explosivos. Meio milhão de
pessoas, do total de 3,5 milhões de habitantes, estão diretamente ameaçadas por
viverem em áreas com minas terrestres e outros explosivos. Desde o fim da guerra,
em 1995, 614 pessoas morreram vítimas de minas terrestres lá, e mais de 1.100
pessoas sofreram ferimentos decorrentes de explosões de minas.

O caso angolano, a Guerra Civil no país (1977-2002) após sua
independência de Portugal também sofre forte influência do contexto da Guerra
Fria, somada a distintos grupos que disputavam a hegemonia do poder no país, e
associados a grupos de interesse econômico internacionais, o conflito foi um dos
mais sangrentos da África. De um lado, associado a Cuba, Congo e os interesses
soviéticos, estava o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), grupo
revolucionário marxista-leninista que, em 2002, venceu a guerra e tomou o governo
do país. Do outro lado, via-se a participação da Frente Nacional de Libertação de
Angola (FNLA), associada aos EUA, África do Sul e ao bloco ocidental e a União
Nacional pela Libertação Total de Angola (UNITA).

O contexto das minas na Colômbia também é fruto da Guerra Fria, e foi
implantado pelas Farc. As Farc não foram apenas um produto da história
colombiana, mas também do que estava acontecendo no mundo: surgem no
contexto das lutas de libertação da América Latina, alimentadas pela tensão EUA-
União Soviética, sendo considerado um grupo guerrilheiro comunista, marxista-
leninista de inspiração.

Enfim, tanto Chernobyl quanto os campos minados abordados por Miceli,
trazem um senso de justiça ambiental por se tratarem de espaços que mesmo não
sendo os mais privilegiados midiaticamente, coexistem, estão aí. A radiação não é
aparente, as minas também não, mas são questões globais, “tão urgentes quanto
presentes” no mundo e que vão continuar ´se perpetuar por gerações.

A obra de Miceli nas reflexões 
sobre Justiça Ambiental



Mais algumas representações de Chernobyl, por Alice Miceli.



Atividade de Geografia
Enviar para o e-mail 
zeliaaurea@id.uff.br

A partir da leitura e reflexão que o texto e as
representações provocaram em você, responda:

1 – Como Alice Miceli representou e materializou o que não
se vê?

2 – Como Alice Miceli conseguiu estar onde não se poderia?
Em qual intervenção artística ela teve que pensar?

3 – Para você, o que seriam as “paisagens impenetráveis”?

4 – Consegue dar algum exemplo de paisagem 
impenetrável além daquelas trabalhadas por Alice?

5 – Tem vontade de ir na paisagem mencionada na questão
4? Ou em outra?

6 – Explique com suas palavras, como o senso de justiça
ambiental emerge na obra da artista.

7 – Por que podemos dizer que o pensamento de Miceli é
extremamente geográfico?

@alice__miceli


