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1  APRESENTAÇÃO

"Fale, e eu esquecerei; 

Ensine-me, e eu poderei lembrar; 

Envolva-me, e eu aprenderei."

Benjamin Franklin

A participação pensada sob o ponto de vista da emancipação política é um

ato de conquista. Em questões ambientais, a participação tem como motivador a

cultura essencial a ligação do sujeito com o seu ambiente, com o seu espaço, com o

que conhece dele e nele produz. A cultura que o torna pertencente ao meio capacita-

o para estar naquele ambiente.

O  presente  trabalho  relata  alguns  resultados,  obtidos  da   implantação  de

projetos  de  intervenções  de  Educação  Ambiental,  compreendidos  como

sustentáveis,  a partir  de ações  educativas multidisciplinares e participativas, das

comunidades  que  formam  o  Colégio  Estadual  Lindamir  Alberti,  isto  é,  corpos

docente,  discente  e  ex-alunos,  equipes  de  gestão  administrativa,  pedagógica,

técnicas e de serviços, pais e mães de alunos; o que ficou  conhecido como Sala

Ambiente Permanente – Espaços Educadores Sustentáveis.

Na  primeira  parte  do  trabalho   apresento  um  diagnóstico  sucinto  da

comunidade a partir da trajetória de implantação do colégio, desde sua criação por

força de lei até aspectos arquitetônicos das precárias instalações.  

Ainda  na  primeira  parte,  e  a  partir  das  condições  precárias  do  barracão,

apresento, também, o projeto de intervenção propriamente dito.

A  segunda  parte  é  resultado  da  busca  de  articulação  teórica  para  dar

fundamentações  necessárias à implementação dos projetos. Inicialmente compilei

os fatos históricos do surgimento da Educação Ambiental, a partir da organização de

encontros mundiais em conferências e congressos. Listo os documentos resultantes

dos  encontros  e  parte  das  ações  principais  em  relação  à  Educação  Ambiental

mundial.

No  segundo  item  da  segunda  parte,  apresento  a  trajetória  histórica  da

Educação  Ambiental  no  Brasil:  os  encontros,  congressos  e  seminários,  a
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constituição de órgãos e agentes públicos,  leis,  normatizações e documentos de

referência e aplicabilidades, como também, na formação de docentes e gestores

públicos.

Tomo emprestado, da professora  Lenir Maristela Silva, a oportuna, clara  e

genial  definição  de  Espaços  Educadores  Sustentáveis,  na  qual  corroboram

TRAJBER & SATO e as transcrevo na terceira parte do trabalho.

Na última parte o relato se torna completo. Apresento a metodologia pensada

às  intervenções,  alguns  resultados  obtidos  a  partir  das  ações  de  intervenções

realizadas e algumas  planejadas para o futuro.

Concluindo, está longe do meu interesse que o presente relato dos projetos

de intervenção aqui contidos sejam tomados como a 'última palavra'  em projetos de

Educação Ambiental,  muito pelo contrário,  os vejo como um pequeno esboço da

formação propiciada pelo Professores e colegas do Curso de Especialização em

Educação Ambiental com ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis da UFPR,

setor Litoral; da participação das comunidades envolvidas e a aplicação de práticas

ambientais  simples,  porém,  sustentáveis.  Todavia,  quiçá  possa servir  como uma

pequena ponte entre teoria e prática, comunidade e natureza, interesses individuais

e coletivos, destruição e preservação. 

Boa leitura!
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2  CONHECENDO O COLÉGIO LINDAMIR ALBERTI

O  Colégio  Estadual  Lindamir  Alberti,  Ensino  Fundamental  e  Médio  fica

localizado na zona urbana do município de Colombo, Estado do Paraná. 

A instalação da instituição de ensino se deu no segundo semestre de 2007

devido a uma determinação do Ministério Público do Paraná com objetivo de atender

demanda excedente dos colégios da região. A Secretaria de Estado da Educação –

SEED, ordenou à chefia do Núcleo Regional de Educação Área Metropolitana Norte

e dispusesse de um local para o cumprimento imediato da determinação do MP.

Fora negociado o aluguel de um imóvel na região com o maior número de alunos

sem  escola  e  com  demanda  para  os  próximos  anos.  O  imóvel  alugado  é  um

barracão (uma antiga metalúrgica) com aproximadamente 1.500 m², sendo 1.400 m²

construídos. 

O Colégio fica localizado a uma quadra da Rodovia da Uva, porém, a três de

um fim de vale,  isto é, em uma região de nascentes. Lá, encontram-se instaladas

quase 1000 moradias, no sistema de habitação indevida – invasão. O atendimento à

comunidade, por parte dos poderes públicos, é precário pois não existem programas

sociais  e  urbanos  para  solucionar  a  situação  dos  habitantes  locais  e,

consequentemente, do meio ambiente. Os habitantes da região, por exemplo, para

terem seu lixo recolhido devem trazê-los até o início do loteamento antigo, o que

pouco ocorre, gerando assim a poluição dos córregos, nascentes e mata.

Inicialmente a instituição atendeu, em regime integral, 39 alunos e alunas, os

quais estavam fora de sala de aula desde o início do ano de 2007.  Os espaços

foram precariamente divididos em 5 (cinco) salas de aula com  ambientes de 12m² a

15m². 

No ano de 2008, o colégio recebeu 450 alunos e alunas e uma equipe de 30

profissionais  entre  professores e funcionários.  Desde o início  o colégio  procurou

identificar as demandas dos moradores da região e a partir de diversas reuniões

com pais de alunos e moradores, constatou-se a necessidade do desenvolvimento

de projetos de toda ordem, como por exemplo: projetos sociais, e ambientais. 

Foram  estimuladas  a  formação  da  Associação  de  Pais,  Mestres  e

Funcionários  e  do  Grêmio  Estudantil.  As  ações,  em  primeiro  lugar,  visavam  a

estruturação do colégio em todos os seus níveis de atuação. Concomitantemente,

foi-se desenvolvendo o Projeto Político Pedagógico do colégio e inclui-se no seu
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escopo  o  desenvolvimento  de  projetos  de  preservação  do  meio  ambiente  local.

Inicialmente, e após o mapeamento das realidades, sociais, políticas e ambientais

propuseram-se parcerias com a prefeitura, junto à Secretaria do Meio Ambiente de

instalação de entreposto de coleta de pilhas e baterias e óleo de cozinha usados.

Também,  estudou-se  possíveis  atuações  quanto  à  preservação  dos  córregos  e

nascentes da região.

Implanto-se, como projeto anual, a ser desenvolvido em duas etapas pela

instituição, a limpeza dos córregos e nascentes.

O  colégio  funciona  em  condições  muito  precárias  de  estrutura,  como  já

exposto acima e desde 2008 não são realizados reparos de proporção abrangedora

o que compromete, em muito, a qualidade dos serviços prestados às comunidades

envolvidas.

Todavia, a infraestrutura do barracão suscitou intervenções as quais foram

diagnosticadas a partir de olhares de sustentabilidade promovidos pela capacitação

e formação no curso de Especialização em Educação Ambiental com ênfase em

Espaços Educadores Sustentáveis.

O projeto de intervenção proposto vislumbra na implantação de uma sala

ambiental nas dependências do Colégio Estadual Lindamir Alberti, isto é, um espaço

permanentemente  equipado/adaptado  para  uso  multidisciplinar  de  assuntos

relacionados  à  Educação  Ambiental/Sustentabilidade.  O  principal  objetivo  é

proporcionar com este espaço a discussão consistente sobre Educação Ambiental e

as  consequentes  formulações  de  ações  permanentes  acerca  das  questões  de

sustentabilidade que se apresentam, compreendendo a abrangência das tomadas

de decisão da sociedade em geral, e em particular na comunidade escolar envolvida

nesse processo. 

Para  prosseguir  com  o  relatório  julga-se  necessário  apresentar  algumas

definições, como por exemplo:

1. O que é educação ambiental?

2. O que são Espaços Educadores Sustentáveis?

3. Como a sala ambiental permanente do Colégio Estadual Lindamir Alberti

articula esses assuntos?
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2.1  EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O entendimento do processo de institucionalização da Educação Ambiental

deve compreender o resgate histórico das trajetórias tanto no âmbito mundial quanto

no nacional. 

2.1.1  Fatos Históricos da Educação  Ambiental

É  sabido  que  a  atual  crise  ambiental,  com seus  respectivos  problemas,

marcada  pela  degradação socioambiental  é  fruto  da  fragilidade dos  valores  que

orientam a relação ser  humano/natureza,  se intensifica ao longo do tempo e de

forma mais acentuada, resultando na miséria, no consumismo e na exclusão social

econômica.  Neste  contexto,  a  educação  é  vista  como  um  dos  processos  do

desenvolvimento  humano,  responsável  pelas  estruturas  das  políticas  de

conhecimento,  pela  mudança  de  mentalidades,  bem  como  pela  formação  de

entidades sociais. Daí é nesta construção e compreensão que a educação ambiental

tem  material  para  surgir  como  mediadora  à  problemática  socioambiental

(MORALES. 2008). 

Segundo  a  professora  Angélica  no  seu  artigo  intitulado  –  Processo  de

Institucionalização  da  Educação  Ambiental  (MORALES.  2008),  a  relação  do  ser

humano com o ambiente sempre teve sua essência na transformação da natureza

mediante a dominação. Hoje parece que esse domínio não tem mais sentido pois o

ser humano não está mais no centro do universo portanto é necessário reflexão de

caráter  político/cultural. É com este caráter que as primeiras iniciativas de educação

ambiental se desencadearam, com o objetivo de promover uma nova postura em

relação ao ambiente, ao semelhante e a articulação entre as ciências naturais e as

ciências humanas culturais.

No  debate  entre  as  ciências  supracitadas  incorpora-se  ao  substantivo

Educação  o  adjetivo  ambiental,  mas  entenda-se  não  tratar  apenas  de  arranjo

semântico e sim a articulação de ações que promovam a discussão da relação ser

humano e ambiente e a interdependência de ambos para sobrevivência. 

Historicamente, a expressão educação ambiental foi utilizada pela primeira

vez no evento de educação The Keele, na Grã-Bretanha, no ano de 1965, cunhada

por  Thomas  Pritchard,  por  ocasião  da  fundação  da  então  denominada  União
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Internacional  para  a  Proteção  da  Natureza,  portanto,  com princípios  básicos  de

ecologia suscitando confusão com o ensino de Ecologia. A seguir alguns eventos

que marcaram a discussão ambiental em âmbito mundial:

 1966, simpósio promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU) com

o objetivo de discutir a educação em matéria de conservação – aconteceu na

Suíça  e  o  resultado  mais  expressivo  fora  a  criação  do  Conselho  para

Educação Ambiental;

 1970,  reunião  internacional  sobre  Educação  Ambiental  nos  Currículos

Escolares – aconteceu em Paris e discutiu-se os resultados de um estudo

realizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e

a Cultura (UNESCO);

 1972, conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano – aconteceu

em Estocolmo, Suécia. As discussões resultaram na definição da importância

de  se  trabalhar  a  conexão  entre  ambiente  e  educação,  bem  como  a

responsabilidade do ser humano em relação ao ambiente e na instituição dos

programas:  Programa  Internacional  de  Educação  Ambiental  (PIEA)  e

Programa nas Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma);

 1975,  encontro  Internacional  sobre  Educação  Ambiental  –  aconteceu  em

Belgrado. Daí o resultado foi a Carta de Belgrado a qual define uma “nova

ética  mundial”,  isto  é,  é  necessária  a  reforma  dos  processos  e  sistemas

educacionais  vislumbrando  uma  nova  ética  de  desenvolvimento  e  ordem

econômica mundial;

 1977, primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental –

aconteceu em Tbilisi, (ex-URSS) a qual pode ser considerada a legitimadora e

institucionalizadora  do  processo  de  Educação  Ambiental  no  mundo  e  no

Brasil;

 1987,  congresso  Internacional  de  Educação  e  Formação  Ambiental  –

aconteceu em Moscou e discutiu-se a formação profissional em níveis técnico

e universitário;

 1992,  conferência  das  Nações  unidas  sobre  Desenvolvimento  e  Meio

Ambiente – Aconteceu no Rio de Janeiro, esta conferência foi de fundamental

importância  para  educação  ambiental  brasileira,  pois  deixou  documentos

importantes para a área, entre os quais, a Agenda 21. Também, lanço-se a

base  conceitual  da  Educação  Ambiental  em  suas  dimensões  teóricas  e
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práticas, assim sendo:

A educação se caracteriza por incorporar as dimensões sócio-econômica,
política, cultural e histórica, não podendo basear-se em pautas rígidas e de
aplicação universal,  devendo considerar  as condições e estágio de cada
país, região e comunidade sob uma perspectiva histórica. Assim sendo, a
educação ambiental deve permitir a compreensão da natureza complexa do
meio ambiente e interpretar a interdependência entre os diversos elementos
que conformam o meio ambiente,  com vistas a  utilizar  racionalmente os
recursos  do  meio  na  satisfação  material  e  espiritual  da  sociedade  no
presente  e  no  futuro  (Comissão  Interministerial  para  a  Preparação  da
Conferência Rio-92 citada por DIAS, 1992, P. 27).

Constata-se, enfim, a necessidade da articulação, no contexto mundial, das

diversas dimensões para abordagens interdisciplinar e sistêmica nesse novo saber

ambiental. 

Após a breve explanação da trajetória mundial da Educação Ambiental se faz

necessário  conhecer  como  foi  articulada,  a  partir  dos  congressos,  conferências

encontros internacionais, a Educação Ambiental Nacional.

Há de se destacar, como será apresentado em seguida, que a Educação

Ambiental Brasileira tece caminhos que se aproximam de uma nova configuração

teórica metodológica.

2.1.2  Fatos Históricos da  Educação Ambiental  Brasileira

Com as bases da Educação Ambiental em cenário mundial estabelecidas, a

Educação Ambiental no Brasil segue na esteira dos acontecimentos:

 1970, manifestação de movimentos ambientalistas em oposição às empresas

multinacionais que se instalavam em território nacional; onze anos mais tarde

tem destaque a promulgação da Lei Federal nº 6.938/81 que estabelece a

Política Nacional do Meio Ambiente e aí, a Educação Ambiental é evocada

como  um  dos  componentes  para  contribuir  na  solução  dos  problemas

ambientais,  sendo  ofertada  em  todos  os  níveis  de  ensino,  integrando  a

política ambiental do Brasil;

 1986, I seminário Universidade e Meio Ambiente – aconteceu em Brasília e o

eixo principal era a inserção da temática ambiental no ensino superior com o

objetivo de abordar questões sócio-político-culturais pouco ou não discutidas

até  então,  pelos  professores  de  Biologia  e  Ciências,  devido  a  formação
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clássica das ciências naturais;

 1987, o Parecer 266/87 do Conselho Federal de Educação (CFE) propõe uma

abordagem interdisciplinar a partir do espaço escolar – Neste mesmo ano a

Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) do Distríto Federal, em parceria com a

Universidade Federal de Brasília organiza o primeiro Curso de Especialização

em Educação Ambiental cujo o público alvo eram os gestores ambientais e

docentes universitários;

 1988, a nova Constituição Federal destaca no artigo 225 a incumbência do

Poder Público de “promover a Educação Ambiental  em todos os níveis de

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”;

 1989, criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) que traz em

seu organograma a Divisão de Educação Ambiental;

 1991,  O  Ministério  de  Educação  (MEC),  edita  a  Portaria  nº  678  a  qual

estabelece que a Educação Ambiental  deve ser  contemplada no currículo

escolar em todos os níveis de ensino;

 1992,  são  criados,  respectivamente,  nas  esferas  federal  e  estaduais,  o

Ministério do Meio Ambiente e os Núcleos Estaduais de Educação Ambiental,

com o objetivo de desenvolver atividades de educação ambiental no âmbito

formal  e  não-formal,  além  de  contribuir  na  elaboração  de  diretrizes  e

estabelecer prioridades nos estados relacionados à Educação Ambiental;

 1994, foi inspirado o Programa Nacional de Educação Ambiental – PRONEA,

cujo objetivo foi, e ainda é, desenvolver objetivos e estratégias em educação

ambiental com enfoque mais participativo dos gestores ambientais;

 1996, é sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),  onde

fica garantida a dimensão ambiental educacional no processo  formação do

cidadão considerando os diferentes anseios sociais, culturais e ambientais;

 1997, são normatizados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) pelo

MEC  onde  definiram  temas  transversais.  Como:  saúde,  ética,  orientação

sexual, pluralidade cultural e meio ambiente; Ocorre, também, neste ano a

Primeira Conferência Nacional  de Educação Ambiental,  na qual  resultou a

“Declaração  de  Brasília”,  nela  traçou-se  a  necessidade  de  reflexão  sobre

desenvolvimento sustentável, a Educação Ambiental Formal; a Educação no

Processo de Gestão Ambiental, a Educação Ambiental e as Políticas Públicas

e Educação Ambiental,  ética e formação da cidadania.  O documento traz,
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inclusive,  a realidade brasileira no que diz respeito às carências nacionais

quanto às discussões do Meio Ambiente;

 2001, no Plano Nacional de Educação, é evidenciado o caráter transversal da

Educação Ambiental;

 2004, discutiu-se no V Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, três eixos

temáticos: Política Nacional de Educação Ambiental, Formação do Educador

Ambiental e Redes Sociais e Educação Ambiental;

 A Educação Ambiental nacional,  como relatado acima, tem sua trajetória

com  base  nas  discussões,  elaboração  de  documentos  e  estratégias  de

implementação na formação do educador e na transmissão aos educandos. Porém,

percebe-se que embora com base em muitas conquistas apontadas, a Educação

Ambiental Brasileira apresenta alguns impasses, como por  exemplo: o  evidente

enfoque inicial tecnicista; o seu contrário pragmatista e pouco reflexivo por parte da

maioria dos educadores e educadoras ambientais. 

 Portanto,  segundo  Carvalho  (2001),  ainda  há  uma  carência  quanto  à

fundamentação teórica, e a educação Ambiental de certa forma, “termina apoiando-

se  mais  na  legitimação  do  fazer  e  menos  num  corpo  de  conhecimentos

sistematizados  compatíveis  com  a  mudança  de  um  paradigma  epistêmico  e

pedagógico sugerido pela crítica.

Porém,  há  de  se  destacar  que  o  processo  formativo  estabelecido  pela

educação  ambiental  busca  por  meio  da  interdisciplinaridade  e  complexidade,

contribuir  para  a  formação  de  sujeitos  políticos,  capazes  de  pensar  e  agir

criticamente  na  sociedade,  baseado  na  possibilidade  emancipatória  e

transformacional social.

Recentemente,  no  estado do Paraná,  foram definidas ações no contexto

ambiental  a  partir  de  nova  legislação  ambiental  estadual,  Lei  nº17.505  -  11  de

Janeiro de 2013 e em seguida realizou-se um encontro, na cidade de Paranaguá,

com  objetivos  de  proporcionar  um  espaço  de  participação  e  debate  com  os

diferentes  segmentos  da  sociedade,  para  consolidar  a  construção  coletiva  da

Política Estadual de Educação Ambiental.

O colégio Lindamir Alberti busca seguir às determinações da mantenedora

Secretaria Estadual da Educação (SEED), proporcionando a participação dos seus

educadores  e  educadoras  e  também  dos  discentes,  em todos  os  encontros  de

formação  em  educação  ambiental.   O  resultado  é  uma  melhor  formação  dos
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assuntos  ambientais  e  consequentes  práticas  ambiento-sustentáveis,  a  partir  de

campanhas, projetos e feiras culturais. Prova disto é a recente criação de um espaço

destinado às discussões, capacitação e possíveis ações relacionadas à Educação

Ambiental,  sobretudo  de  sustentabilidade:  Sala  Ambiental  Permanente,  fruto  do

projeto de intervenção aplicado devido meu processo de formação de especialista

em  Educação  Ambiental  com  Ênfase  em  Espaços  Educadores  Sustentáveis  da

Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral.

2.2   ESPAÇOS EDUCADORES SUSTENTÁVEIS

Quanto  à  definição  de  Espaços  Educadores  Sustentáveis  apresentam-se

dois possíveis entendimentos, os quais se completam e elucidam o questionamento:

Espaços  educadores  sustentáveis  são  aqueles  que  têm  a
intencionalidade  pedagógica  de  se  constituir  em  referências
concretas de sustentabilidade socioambiental. Isto é, são espaços
que contribuem para repensarmos a relação entre os indivíduos e
destes  com  o  ambiente.  Compensam  seus  impactos  com  o
desenvolvimento  de  tecnologias  apropriadas,  permitindo  assim,
mais  qualidade  de  vida  para  as  gerações  presentes  e  futuras.
(TRAJBER & SATO, 2010, p.71). 

Na opinião  da  Coordenadora  do  Curso  de  Especialização  em Educação

Ambiental com ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis,  Profa. Lenir Maristela

Silva, da Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral, depende 

(...)  da  concepção  (lógica-filosófica  que  orienta  a  prática
pedagógica, a visão de mundo...) que cada um constrói, por isso,
evidentemente, nem todos terão o mesmo ponto de vista sobre o
assunto. Em minha opinião, um espaço educador sustentável pode
ser/estar  em  qualquer  lugar,  desde  que  seja  educador  (na
perspectiva emancipatória) e sustentável (em todas as dimensões:
ambiental, social, cultural...). Além disso, que o educador que media
esses  espaços  seja  capaz  de  perceber  que  a  questão  da
sustentabilidade  transversa,  perpassa  diferentes  momentos  da
prática educativa e não se restringe à área das Ciências. (SILVA.
2013).

Silva (2013) descreve que podem ser: 

 uma cantina escolar,  cuja  merenda é oriunda da agricultura familiar,  cujos

produtos são orgânicos e em que haja momentos em que as crianças possam

participar  do  recebimento  de  alguns  produtos  e  possam dialogar  com  os

agricultores  produtores  e  também  participar  de  algum  momento  da
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transformação desses produtos em alimentação para eles... 

 uma sala  de  aula  cuja  distribuição  das  carteiras  possibilite  que  todas  as

crianças  se  vejam  de  frente  uma  para  outra,  cuja  higienização  seja

pensada/responsabilizada coletivamente pelas turmas que a frequentam, em

que haja painéis em que as crianças/adolescentes possam escrever as ações

semanais delas e que elas consideram sustentáveis (como, por exemplo, dar

o destino adequado a resíduos como pilhas/baterias/celulares); em que haja

painéis em que elas possam apontar ações ambientalmente e socialmente

incorretas  que  elas  presenciaram  no  seu  cotidiano;  em  que  possam  se

conhecer na perspectiva cultural de cada um... 

 um laboratório em que seja pensado com os estudantes o modo de torná-lo o

mais sustentável possível, sem risco de contaminação de qualquer forma, que

tenha uso de água da chuva, que tenha normas claras para coleta de seres

vivos apenas para estudo, cujos móveis e equipamentos sejam pensados de

modo sustentável... 

 um espaço de permacultura (é uma filosofia de trabalhar com, e não contra a

natureza;  de  observação  prolongada  e  pensativa  em  vez  de  trabalho

prolongado e impensado, e de olhar para plantas e animais em todas as suas

funções, em vez de tratar qualquer área como um sistema único produto)

numa escola, num bairro, numa associação... 

 um espaço de produção artesanal sustentável que represente a identidade

cultural e a biodiversidade local, como por exemplo, bordados da fauna e da

flora local com o nome popular, oficinas com artesãos tradicionais que usam

fibras da natureza para tecer que eles só podem coletar com autorização do

IBAMA... 

2.3  CONSTRUÇÃO  DE  ESPAÇOS  EDUCADORES  SUSTENTÁVEIS  NO

COLÉGIO ESTADUAL LINDAMIR ALBERTI

Com as bases teóricas apresentadas na primeira parte do presente trabalho

-  diagnóstico  da  comunidade  -  descreve-se  aqui  o(s)  Projeto(s)  de  Intervenção

executados e em fase de implementação no Colégio Estadual Lindamir Alberti:

Em primeiro lugar lançou-se um olhar na infraestrutura do colégio com o

objetivo  de  diagnosticar  a  situação  estrutural  e  delinear  algumas  ações  de
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sustentabilidade. Após essa empreitada, a qual envolveu uma comissão composta

por eu, professores e professoras alunos e alunas, funcionários e a presidente da

APMF, os resultados foram os seguintes:

 Quanto a iluminação, em decorrência do projeto arquitetônico original, isto é,

o barracão fora projetado para abrigar uma metalúrgica, toda a iluminação era

artificial. A primeira ação fora orçar parte da substituição de telhas cimentícias

por  telhas  translúcidas,  principalmente  nos  corredores.  Com  base  no

consumo de energia elétrica mensal, percebeu-se que o saldo da economia

poderia  custear  a  troca.  Como uma das primeiras  ações com objetivo  de

transformar espaços comuns em espaços educadores sustentáveis, todas as

etapas foram documentadas, desde o diagnóstico até a compra e substituição

das telhas e tais documentos são explorados didaticamente pelos professores

das  diversas  áreas  e  alguns  trabalhos,  resultado  da  manipulação  dos

documentos, estão em exposição permanente na sala ambiental, isto é, no

espaço educador sustentável, para apreciação da comunidade em geral;

 Quanto o aproveitamento das águas das chuvas: o projeto arquitetônico do

barracão, possibilitou, por ostentar pé direito com 9m e a estrutura do telhado

dividida em 6 águas e o escoamento realizados por condutores internos, foi

possível a captação das águas em duas caixas d'água com capacidade de

2.500l em altura de 6,5m. As  águas captadas são armazenadas nas caixas e

aproveitadas. Além de aproveitar as águas captadas o projeto não exige o

uso de mecanismos elétricos como bombas ou compressores, isto é, utilizou-

se da própria gravidade dos 6,5 m de altura e a água vai direto para as caixas

de descargas sanitárias e para as torneiras externas usadas na limpeza dos

pátios.  A exemplo  do  projeto  de  iluminação  natural  todo  o  processo  fora

registrado  e  os  registros  são  manipulados  pedagogicamente,  além  da

possibilidade de verificação in loco, isto é, parte das adaptações são visíveis

aos alunos e visitantes;

 Manejo da terra – a sala contará com espaços para canteiros convencionais,

sementeiras, minhocário e horta horizontal, expostos permanentemente e a

cuidado de um grupo de educadores ambientais; Quanto ao manejo com a

terra uma dupla de educadores ambientais ficará responsável, no intervalo de

um  trimestre,  pelos  cuidados  necessários  e  uma  turma  do  Ensino

Fundamental manipulará os espaços desde o preparo da terra, a semeadura,
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transplante  até  a  colheita,  cujas  verduras  enriqueceram o  lanche  naquele

trimestre, o excedente será doado às instituições vizinhas e ou levado para

casa dos alunos; todo o processo será registrado desde os valores investidos,

o  manejo  até  o produto  final,  com o objetivo  de servir  como informações

pedagógicas  a  disposição  aos  professores  das  diversas  áreas  do

conhecimento.

 Exposição de protótipos sustentáveis, como por exemplo: aproveitamento de

energia solar a partir de placas fotovoltaicas; energia eólica, telhado verde,

horta  hidropônica  e  outros.  Todos os  protótipos  serão acompanhados das

informações desde os  materiais  utilizados para  fabricação (e  as  possíveis

substituição/adaptação  por  outros  materiais),  custo,  montagem,  economia

financeira  e,  principalmente,  a  redução  dos  impactos  ambientais

proporcionando pela substituição modal;

 Artesanato  com  materiais  recicláveis;  o  objetivo  consta  de  apresentar  e

confeccionar vídeos, que relatam como os principais produtos descartáveis

são produzidos,  desde a extração da matéria  prima até o produto final;  o

tempo para decomposição e poluição gerada pelo descarte irresponsável. O

reaproveitamento dos materiais recicláveis, além de despertar a criatividade

nos alunos e professores envolvidos, estarão fora dos aterros sanitários, rios,

esgotos evitando a poluição do ambiente.

 Estante  Ambiental,  prevê  um espaço  permanente  destinado  à  reunião  de

livros,  artigos,  manuais,  cartilhas,  gibis,  projetos,  vídeos,  documentários,

enfim, reunir o máximo de informações possíveis sobre educação ambiental e

sustentabilidade afim de servir de subsídios teóricos que possam ampliar a

bagagem  de  conhecimento  dos  educadores,  alunos,  funcionários  e  a

comunidade em geral  direcionando-os a  uma discussão consistente  sobre

educação ambiental e sustentabilidade;

 Adesivos  indicadores:  os  espaços  educadores  sustentáveis  contarão  com

adesivos indicadores, isto é, ao entrar nos banheiros os usuários terão ao

alcance dos olhos informações do ambiente, como por exemplo: que a água

utilizada nas descargas são captadas da chuva e as válvulas de descargas

são econômicas; as torneiras têm fechamento automático e que as luzes tem

desligamento  automáticos  de  presença.  Sempre  com  os  indicativos  de

economia e a consequente redução do impacto ambiental.
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 Brigada ambiental; será formado um grupo de educadores ambientais. Este

grupo contará na sua composição de professores das diversas áreas, alunos

dos  Ensinos  Fundamental  e  Médio,  ex-alunos,  funcionários,  equipe

pedagógica  administrativa  e  pais  de  alunos.  É  evidente  o  seu  caráter

democrático  e  interdisciplinar  onde deve  priorizar  a  criticidade  e  o  ato  de

pensar (HASSE, I. TAUSCHECK, N,M. TIEPOLO, E, V. Módulo 6, p.37). O

grupo receberá o título, a exemplo da brigada escolar contra incêndio,  de

Brigada Ambiental a qual responderá pela Sala Ambiental Permanente, isto é,

disponibilizará  agenda  de  visitas  aos  espaços;   monitorará  os  grupos  de

visitas; cabe também à brigada propor projetos de intervenções na escola e

fora dela; 

Portanto,  o  método  utilizado  centra-se  na  intervenção  nos  espaços

aparentemente  estéreis  da  instituição  transformando-os,  como  no  relatos

supracitados,  em espaços educadores sustentáveis os quais por si só chamam a

atenção da comunidade. 

Os  resultados  alcançados  foram  o  aguçar  da  curiosidade  dos  alunos  e

alunas,  o  suscitar  das  discussões  e  a  colaboração  na  formação  de  cidadãos  e

cidadãs  mais  conscientes  da  sustentabilidade,  um  pouco  mais  críticos  do

consumismo,  e  quiçá,  agentes  formadores de uma nova  postura  em relação ao

ambiente e ao semelhante.

2.4  ESPAÇOS EDUCADORES SUSTENTÁVEIS NO PROJETO POLÍTICO

PEDAGÓGICO  (PPP) DA INSTITUIÇÃO

A Sala  Ambiente  Permanente  –  Espaços  Educadores  Sustentáveis  –  do

Colégio  Estadual  Lindamir  Alberti,  constará  do  Projeto  Político  Pedagógico  da

Instituição. 

Projeto  Político Pedagógico é  defendido pelos  educadores críticos,  como

sendo  um  documento  de  construção  coletiva  da  identidade  da  escola  pública.

Pressupõe concepção de homem, sociedade, escola, educação, cultura, trabalho,

tecnologia, cidadania, conhecimento, ensino e aprendizagem, avaliação.  PPP é um

referencial teórico da escola e constitui-se de três marcos: situacional, conceitual e

operacional (SEED, Superintendência de Educação e Gestão Escolar.  p, 10. 2008).

Acredita-se, portanto, que a continuidade da Sala Ambiental Permanente – Espaços
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Educadores Sustentáveis da instituição seja garantida em gestões futuras. 
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3 CONDIDERAÇÕES FINAIS

As experiências relatadas no presente trabalho de Educação Ambiental com

ênfase nos Espaços Educadores Sustentáveis, isto é, a Sala Ambiente do Colégio

Estadual Lindamir Alberti, mostra que os espaços públicos podem se tornar espaços

educadores  sustentáveis  por  excelência.  Como  visto,  a  instituição  de  ensino  foi

instalada de forma precária em um barracão o qual fora construído para abrigar uma

metalúrgica de porte pequeno, calcula-se o máximo de quinze a vinte  pessoas que

desenvolviam ali suas atividades profissionais.  No entanto, após uma adaptação,

dita  provisória,  o  espaço  abriga  por  ano,  em  média,  quinhentas  a  seiscentas

pessoas entre profissionais da educação e alunos. 

A luta por um espaço adequado e definitivo para instalação do colégio ainda

continua,  porém  ao  participar  do  Curso  de  Especialização  - lato  sensu  -  da

Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral, de Educação Ambiental com ênfase

em  Espaços  Educadores  Sustentáveis,  pude  lançar  um  olhar  mais  sensível  e

sustentável  nos  espaços  existentes  no  barracão  e  propor  às  comunidades  que

compõem e formam a instituição algumas adaptações e  a  criação de pequenos

nichos para formação e práticas de Educação Ambiental sustentável. 

As bases teóricas do trabalho compreendem uma compilação sucinta das

trajetórias históricas do surgimento da Educação Ambiental Mundial e no Brasil, a

partir  da  organização  de  encontros  mundiais  e  nacionais  em  conferências  e

congressos; algumas definições de Espaços Educadores Sustentáveis e o estudo

da comunidade em geral onde a instituição está inserida. 

A implantação  do  Espaço  Educador  Sustentável,  a  partir  de  uma  Sala

Ambiente  permanente,  foi  pensada  primeiramente  com  o  objetivo  de  organizar

espaços com identidade ambiental onde aconteçam: reuniões multidisciplinares de

agentes, discussões, aulas teóricas e de manejo,  exposição de trabalhos  sobre o

meio ambiente, preservação e  sustentabilidade. 

A partir dos espaços parcialmente definidos algumas ações de intervenções

foram realizadas e outras ainda estão em planejamento, entre as quais se destacam:

substituição  de  parte  das  telhas  de  amianto  por  telhas  translúcidas  a  qual

proporcionou o aproveitamento da luz do sol natural gerando assim economia de luz

elétrica; captação de água da chuva e utilização nas descargas dos banheiros e

limpeza geral da instituição; disponibilização das planilhas de custos e benefícios
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aos professores das diversas áreas do conhecimento para uso pedagógico; e ainda,

estão  disponíveis  espaços  para  cultivo  de  hortaliças  em  horta  convencional,

horizontal e hidropônica, minhocário, manipulação de protótipos de sustentabilidade

como: energia eólica, placas fotovoltaicas e telhado verde; exposição de trabalhos

acadêmicos; estante ambiental... enfim, um espaço dividido em vários nichos para

discussão, formação e manipulação de forma permanente e atualizada. 

Importante citar, também, que o planejamento, desenvolvimento e objetivos

dos projetos constam do PPP do Colégio. 

Enfim, a formação propiciada pelos Professores, tutoras e coordenação do

Curso  de  Especialização  em  Educação  Ambiental  com  ênfase  em  Espaços

Educares Sustentáveis  da UFPR, setor  Litoral,  a  troca de vivências dos colegas

cursistas  e  a  participação  das  comunidades  envolvidas  suscitaram a  discussão,

formação  e  práticas  ambientais  educadoras  sustentáveis  mais  conscientes  e

responsáveis. 

O  relato  apresentado,  tenho  consciência,  não  dá  conta  da  infinidade  de

assuntos  que compõem a  Educação Ambiental,  muito  menos,  da  totalidade  dos

problemas que ela tenta reunir, discutir e solucionar. Meu trabalho carece de melhor

organização e ainda é insipiente no convencimento e envolvimento das pessoas.  O

objetivo de servir como uma ponte entre teoria e prática, comunidade e natureza,

interesses  individuais  e  coletivos,  destruição  e  preservação  está  longe  de  ser

alcançado, mas tenho consciência, foi dado o primeiro passo... 
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