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RESUMO: O artigo traz um relato da Proposta de Intervenção Pedagógica, no 
campo da formação continuada de professores e agentes educacionais, 
desenvolvida na Escola Estadual Olavo Bilac – Ensino Fundamental, Medianeira-
PR, na disciplina de Ciência, a partir da abordagem da Educação Ambiental, EA. 
Essa proposta teve por objetivo mobilizar e sensibilizar os atores do processo 
educacional para a importância do desenvolvimento de atividades pedagógicas 
voltadas à construção de Escolas Sustentáveis, buscando, sobretudo, extrapolar o 
campo das práticas em sala de aula e desencadear a construção coletiva de ações 
educativas interdisciplinares que contribuem para a formação de cidadãos 
suficientemente informados, sensibilizados e proativos na resolução de questões 
ambientais, especialmente, daquelas próximas ao cotidiano da família, escola e 
comunidade. A centralidade das práticas educativas na construção de Escolas 
Sustentáveis se firmou na concepção de professor e agente educacional como 
sujeito de sua própria formação e se sustentou na perspectiva de EA como 
instrumento para viabilizar a consolidação de novas propostas para comunidades 
sustentáveis3, com equidade e justiça social. Os pressupostos teórico-metodológicos 
norteadores do trabalho coletivo basearam-se nos princípios da pedagogia freireana 
e da pedagogia de projetos. Na escola objeto de intervenção, em decorrência do 
processo de reflexão-ação sobre a práxis sociopedagógico que se desencadeou ao 
longo das ações propostas, observou-se que a interação entre os sujeitos 
participantes possibilitou a construção e a aplicação prática de novos conhecimentos 
no contexto da realidade escolar, sociocultural e ambiental em que a escola está 
inserida. Como resultados mais imediatos da proposta, no campo de ação, foram 
planejados e desenvolvidos projetos interdisciplinares que incentivam a construção 
de Escolas Sustentáveis. 

Palavras-chave: Educação ambiental; Impactos do lixo doméstico; Metodologia de 
projetos. 

Introdução 

A questão ambiental muito além de compor conteúdo obrigatório da Educação 

Ambiental (EA), na disciplina de Ciências, tal como firmado na legislação nacional e 
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nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná (DCE), sobretudo, insere-

se em um campo mais amplo de conhecimento e de práticas sociais que buscam a 

sustentabilidade da vida no planeta Terra.  

Na concepção de Pereira e Terzi (2009, p. 176), a questão ambiental “não é 

compreensível apenas a partir das contribuições da Geografia ou da Antropologia. 

Necessita de conhecimentos históricos, das Ciências Naturais, da Sociologia, da 

Demografia, da Economia, e outros”. Nessa mesma concepção, Loureiro (2004) 

propõe que a EA deve ser pensada sob uma perspectiva educacional que conduza à 

transformação social e, por tal razão, necessita que o conhecimento resulte da 

produção coletiva que se efetiva por meio de práticas participativas que envolvam 

atores sociais e educacionais.  

Medina (2002, p. 52) argumenta que a EA viabiliza a construção de valores 

sociais e éticos, possibilita a aquisição de “conhecimentos, atitudes, competências e 

habilidades voltadas para o cumprimento do direito a um ambiente ecologicamente 

equilibrado em prol do bem comum das gerações presentes e futuras”. 

No campo teórico-metodológico da educação formal, essa perspectiva de EA 

encontra subsídios teóricos na pedagogia de projetos. Almeida e Fonseca Júnior 

(2000, p. 35) entendem que os projetos são “oportunidades excepcionais para 

nossas escolas porque possibilitam um arranjo diferente nas dinâmicas de 

aprendizagem”. Na aplicação da pedagogia de projetos em sala de aula, também 

Valente (2000, p. 4) explica que “[...] o professor pode trabalhar com [os alunos] 

diferentes tipos de conhecimentos que estão imbricados e representados em termos 

de três construções: procedimentos e estratégias de resolução de problemas, 

conceitos disciplinares e estratégias e conceitos sobre o aprender".  

À luz dessa base teórico-metodológica definiu-se a proposta de formação 

continuada de professores e agentes educacionais da Escola Estadual Olavo Bilac – 

Ensino Fundamental, cidade de Medianeira, Estado do Paraná, cujo grande desafio 

foi inserir a EA e a complexidade do conteúdo escolhido em múltiplas ações de 

maneira a tornar possível a construção de conhecimentos significativos, criação e 

efetivação prática de projetos interdisciplinares que considerassem o propósito e a 

finalidade do conteúdo específico de cada disciplina curricular, tendo como substrato 

o contexto sociocultural e espaço-temporal desse grupo-alvo. Seu objetivo foi 

mobilizar e sensibilizar os atores do processo educacional para a necessidade de 

elaboração e desenvolvimento de atividades pedagógicas voltadas à construção de 



 

Escolas Sustentáveis, tendo como tema focal a questão do lixo doméstico e seus 

impactos no ecossistema urbano. 

Fundamentação Teórica do Projeto 

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná, em especial, as da 

disciplina de Ciências direcionam a ação pedagógica à interdisciplinaridade e 

incentivam os docentes a considerarem os conteúdos específicos da educação 

ambiental, EA, em seus aspectos sociais, políticos, econômicos e éticos intrínsecos, 

fundamentais e essenciais para tratar da questão ambiental.  

No âmbito das relações interdisciplinares e contextuais, as DCE propõem que 

“ao elaborar o plano de trabalho docente (PTD), o professor de Ciências deve prever 

a abordagem da cultura e história afro-brasileira (Lei 10.639/03), história e cultura 

dos povos indígenas (Lei 11.645/08) e educação ambiental (Lei 9.795/99)”. 

(PARANÁ, 2008, p. 68). Oportuno registrar que, com base na Política Nacional de 

Educação Ambienta (Lei no 9.795/1999), o Estado do Paraná sancionou a Lei 

Estadual no 17.505, de 11 de janeiro de 2013, e o Decreto Estadual no 9.9558, de 23 

de janeiro de 2014, para instruir e regulamentar a Política Estadual de Educação 

Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental. Nesse sentido, o Conselho Estadual 

de Educação, CEE, revisou suas normas e editou a Deliberação no 4, de 12 de 

novembro de 2013, fundamentada na Lei Federal no 9.795/1999 e Lei Estadual no 

17.505/2013, para determinar regras para a EA no sistema estadual de ensino 

Em referência à política nacional da EA, pela concepção da Lei Federal no 

9.795/1999, a EA é entendida como prática educativa integrada, contínua e 

permanente, e como tal, seu tratamento multi, trans e interdisciplinar deve se 

ancorar em uma metodologia que, fundamentada nas DCE nacionais, amplie o 

debate nacional em torno das questões ambientais, promova o aprimoramento 

conceitual nas instituições de ensino, possibilite a inserção da dimensão ambiental 

nos currículos escolares e no Projeto Político Pedagógico e oportunize a avaliação 

da práxis pedagógica (PARANÁ, 2013).  

A política de EA paranaense centra-se na perspectiva socioambiental (art. 6o, 

§2o, inciso VII) e deverá desenvolver “programas, projetos e ações de educação 

ambiental” que estimulem a “formação crítica do cidadão no conhecimento e 



 

exercício de seus direitos e deveres com a transparência de informações sobre 

sustentabilidade e com controle social” (PARANÁ, 2013a).  

Em relação à interdisciplinaridade, as DCE (PARANÁ, 2008) registram que as 

disciplinas escolares são campos do conhecimento identificados pelos conteúdos 

estruturantes e por seus quadros teóricos conceituais. Sendo, então, a partir das 

disciplinas curriculares que as relações interdisciplinares se estabelecem, em 

especial, quando há intersecção de conceitos, teorias ou práticas entre as disciplinas 

ou quando o objeto de estudo de uma disciplina busca quadros conceituais 

(referenciais) em outras, o que possibilita abordagem mais abrangente desse objeto. 

Reservada a alusão crítica velada das DCE acerca da pedagogia de projetos, 

na concepção de que projeto consiste em um empreendimento apenas do aluno, e 

não iniciativa conjunta de professor-alunos, autores como Hernández (1998), 

Hernández e Ventura (1998) e Arantes (2003) defende que o trabalho pedagógico 

com a Metodologia de Projetos (MP), baseia-se na problematização, sendo o 

educando agente proativo envolvido no problema.  

Nesse envolvimento, o educando precisa investigar, registrar dados, formular 

hipóteses, tomar decisões a fim de resolver o problema-alvo, por isso, torna-se 

sujeito de seu próprio conhecimento. O professor deixa de ser o único responsável 

pela aprendizagem, torna-se pesquisador, mediador e orientador do interesse de 

seus educandos; levanta e incentiva questionamentos, põe-se como parceiro na 

procura de soluções, gerencia todo o processo de desenvolvimento do projeto, 

coordena e alinha conhecimentos específicos de sua área de formação às 

necessidades do educando na construção de conhecimentos específicos.  

Hernández (1998) defende que, na prática do trabalho pedagógico com 

projetos, os educandos adquirem habilidades específicas como resolver problemas, 

articular saberes adquiridos, agir com autonomia diante de diferentes situações que 

são propostas, desenvolver a criatividade e aprender o valor da colaboração. 

No entendimento de Hernandez e Ventura (1998, p. 61) a “função do projeto é 

favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares”, 

favorece a articulação de conteúdos e a veiculação de informações. Para os autores, 

a MP constitui uma forma de trabalho pedagógico que possibilita considerar todos os 

elementos importantes na formação integral do estudante, uma vez que propõe a 

aprendizagem vinculada a situações e problemas reais: uma preparação para a vida. 



 

Nogueira (2002) afirma que “a dinâmica de trabalho com projetos pode levar 

os professores a criar um ambiente motivador, voltado à aprendizagem significativa, 

e auxiliando-o a transformar-se, efetivamente, em mediador do processo de 

desenvolvimento do conhecimento de cada um de seus alunos”. Nesse sentido, 

acredita-se que a MP torna possível a condução de ações pedagógicas que levem a 

aprendizagens significativas sobre a EA, uma vez que ela contempla a construção  

[...] de relações sociais, econômicas e culturais capazes de respeitar 
e de incorporar as diferenças (minorias étnicas, populações 
tradicionais), a perspectiva da mulher e a liberdade para decidir 
caminhos alternativos de desenvolvimento sustentável respeitando-
se limites dos ecossistemas, substrato de nossa própria possibilidade 
de sobrevivência como espécie (MEDINA, 2002, p. 51). 

Entende Medina (2002, p. 52) que a EA é um instrumento que viabiliza a 

consolidação de novos modelos de desenvolvimento sustentável, com justiça social, 

pois, visa à melhoria da qualidade de vida das populações. Para a autora, tanto em 

seus aspectos formais como não-formais, a EA viabiliza a construção de valores 

sociais e éticos, aquisição de “conhecimentos, atitudes, competências e habilidades 

voltadas para o cumprimento do direito a um ambiente ecologicamente equilibrado 

em prol do bem comum das gerações presentes e futuras”. 

Ao que parece, como proposta para o desenvolvimento do processo 

educativo, a MP atende a necessidade da educação formal, desenvolvida na escola 

para adaptar-se às exigências educacionais do século XXI e orienta a formação de 

crianças, adolescentes e jovens, com ações que viabilizem o acesso, a apreensão 

de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades para que eles tenham êxito 

no desempenho de suas atividades ao longo da vida. Para tal, é imprescindível que 

o educando vivencie, na escola, situações do mundo real.  

Nesse sentido se manifesta o Instituto Buck (2000, p. 17) na defesa de que a 

metodologia de projetos, sobretudo, representa “uma tentativa de criar novas 

práticas de ensino que reflitam o ambiente no qual as crianças vivem e aprendem”. 

Também, Almeida e Fonseca Júnior (2000, p. 35) argumentam que a MP tem como 

princípio a proposição de contato do educando “com o mundo fora da sala de aula, 

fora dos muros da escola, na busca de problemas verdadeiros”, o que supõe a ação 

em busca e seleção de novas informações e experiências. Na percepção desses 

autores, os projetos são “oportunidades excepcionais para nossas escolas porque 

possibilitam um arranjo diferente nas dinâmicas de aprendizagem”. 



 

Na compreensão de Valente (2000) e Almeida e Fonseca Júnior (2000), a 

aplicação de MP orienta os educandos a lidar com problemas concretos, do mundo 

real, o que favorece reflexões sobre questões nas quais não se encontra apenas 

uma alternativa certa ou errada, mas múltiplas dimensões de análise e de se 

encontrar caminhos de soluções. Além disso, essa metodologia possibilita a troca 

entre os atores do processo educativo, seja de educandos entre si, seja deles com o 

professor, com pais e pessoas da comunidade.  

Na pedagogia de projetos, orientadora da MP, o educando aprende por meio 

do processo de produção, levantamento de dúvidas, pesquisa e criação de relações 

que incentivam novas buscas, descobertas, compreensões e (re)construção de 

conhecimentos. E, nesse caso, o papel do professor é deixar de ser aquele que 

ensina para ser aquele que fomenta e que cria situações de aprendizagem, com 

foco nas relações que se estabelecem em todo o processo educativo; põe-se como 

mediador à disposição das necessidades dos educandos.  

Nessa compreensão, acredita-se ser possível, por meio de projetos de cunho 

interdisciplinar com estudantes do Ensino Fundamental, anos finais, desenvolver o 

conteúdo curricular de EA e investigar a percepção de vários atores sociais sobre o 

lixo urbano produzido nas cidades, implicações e impactos desse no ecossistema 

urbano e na sustentabilidade da biodiversidade existente no planeta Terra em 

direção à construção de uma Escola Sustentável.  

Metodologia do Estudo 

Na construção de significados e elaboração de hipóteses que resultem na 

criação e efetivação de projetos interdisciplinares, voltados ao tratamento adequado 

para o lixo doméstico e à construção de uma Escola Sustentável, utilizou-se a 

metodologia de projeto na definição da forma operacional de uma Proposta de 

Formação Continuada de professores e agentes educacionais da Escola Estadual 

Olavo Bilac – Ensino Fundamental, Medianeira-PR, na disciplina de Ciências.  

A operacionalização dessa proposta realizou-se em duas fases. A primeira 

(preparatória) consistiu na coleta do material para análise e elaboração da Proposta 

de Intervenção Pedagógica e da Produção Didático-Pedagógica. Na segunda fase 

ocorreu a implementação, que se efetivou no período de fevereiro a junho de 2017, 



 

em dez (10) encontros (Tabela 1), total de 100 horas, com convite à participação 

voluntária para quarenta e um (41) professores e treze (13) agentes educacionais.  

A abordagem dos temas propostos para os encontros contemplou três (3) 

unidades temáticas: (i) educação ambiental na perspectiva histórica e na legislação 

nacional; (ii) desenvolvimento sustentável, escola sustentável e sustentabilidade; (iii) 

biodiversidade, desequilíbrio ecológico, danos ambientais gerados pelo lixo 

doméstico e práticas interdisciplinares. 

 
Tabela 1 – Formação continuada: carga horária, conteúdo e objetivo 

Encontro 

Pedagógico 

Carga 
horária 

Conteúdo e objetivo 

Fase preparatória da Proposta de Intervenção Pedagógica 

 36 h Aplicação do teste pegada ecológica aos professores e agentes 
educacionais e questionário aos estudantes do Ensino Fundamental. 

Fase de Implementação da Proposta de Intervenção Pedagógica 

1
o
 4 h Analisar os resultados do teste pegada ecológica, realizado com professores 

e agentes educacionais, e resultados do questionário sobre os cuidados com 
o lixo, aplicado aos estudantes do 6

o
 ao 9

o
 ano do Ensino Fundamental. 

2
o
 4 h Socializar o conhecimento provindo da leitura dos textos sugeridos a partir da 

história do cuidar do meio ambiente e o surgimento da EA como política 
pública. 

3
o
 4 h Discussões dos grupos sobre os conteúdos-focos relativos à EA na 

legislação nacional. 

4
o
 4 h Socializar o conhecimento provindo da leitura dos textos sugeridos, abordar 

pontos positivos e negativos anotados na leitura, elaborar argumentos para o 
júri simulado a partir da questão-geradora: a EA na Educação Básica é ou 
não necessária para a solução dos problemas ambientais existentes gerados 
pelo acúmulo e descuido com o lixo doméstico? 

5
o
 4 h Promover uma discussão participativa sobre a temática do desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade considerada a biodiversidade. 

6
o
 4 h Estimular uma discussão sobre o conceito e desafios para a construção de 

escolas sustentáveis. 

7
o
 4 h Estimular discussão sobre interdisciplinaridade e práticas interdisciplinares. 

8
o
 4 h Estimular o grupo para sugerir projetos interdisciplinares em EA por conteúdo 

e áreas/disciplinas de integração de saberes. 

9
o
 8 h Formação em reunião pedagógica com professores e agentes educacionais: 

unidades temáticas e estruturação dos projetos interdisciplinares 

10
o
 24 h Atividades didático-pedagógicas realizadas pelos professores e agentes 

educacionais com a participação de estudantes da Escola-alvo. 

TOTAL 100 h  

Fonte: Autora (2017). 



 

Resultados e Discussão 

A problematização que deu início à implementação da Proposta de 

Intervenção Pedagógica (PIP), contemplou a necessidade de proteção ambiental 

para a continuidade de vida no planeta Terra, sendo conduzida a partir da análise 

dos resultados relativos às respostas registradas no questionário e no teste Pegada 

Ecológica4 respondidos, ainda na fase de preparação da PIP, por dois (2) universos 

de atores da Escola objeto de intervenção: 35 respondentes entre professores e 

agentes educacionais e 62 estudantes do Ensino Fundamental, anos finais. 

No primeiro momento pedagógico relativo à fase de implementação da PIP 

foram apresentados aos professores e agentes educacionais os resultados do teste 

Pegada Ecológica (SCARPA, SOARES, 2012), cuja apuração revelou que 74,14% 

dos respondentes totalizaram entre 45 a 66 pontos, equivalente a necessidade de 

aproximadamente 1,1 planetas Terra para cada um manter seu atual estilo de vida 

(Figura 1. Esses resultados indicam alto padrão de consumo dos recursos naturais 

na sustentação das atividades da vida cotidiana).  

 
Figura 1 – Apresentação dos resultados da pegada ecológica 

 
Fonte: Acervo fotográfico da professora PDE. 
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A análise dos resultados da Pegada Ecológica estimulou o grupo participante 

a refletir sobre os modos de como a escola pode contribuir para a sensibilização da 

comunidade escolar acerca da necessidade de proteção do meio ambiente e 

responder à questão: Como é a escola que sonhamos?  

Na sequência, a partir das respostas montou-se o mural “árvore dos sonhos” 

(Figura 2), apresentou-se a PIP e o encaminhamento das ações da primeira unidade 

temática a serem trabalhadas no próximo momento pedagógico e, em parceria com 

a professora PDE Raquel Olivo e com a colaboração da mídia local, divulgou-se o 

projeto EA para toda a comunidade medianeirense (Figura 3, Anexo 1). 

 
Figura 2 – Árvore do sonho 

 
Fonte: Acervo fotográfico da professora PDE. 

Todavia, para alguns dos participantes do primeiro momento pedagógico de 

implementação da PIP, a construção da escola que “sonhamos” ficou mais distante, 

posto que não retornassem nos encontros posteriores. Sendo assim, a partir desse 



 

momento o grupo-alvo no desenvolvimento da PIP passou a constituir-se por seis (6) 

agentes educacionais e seis (6) professores. 

Efetivamente, a fase de organização do conhecimento sobre a legislação 

nacional e estadual em Educação Ambiental (EA) se iniciou no segundo momento 

pedagógico que se caracterizou pela discussão em torno do significado de ‘cuidar’ 

(BOFF; 2017), história do cuidar do meio ambiente e surgimento da EA como política 

pública (BRASIL, 1999; 2012; 2012a; TOZONI-REIS, 2004; SORRENTINO et al., 

2005; TANNOUR; GARCIA, 2008; PARANÁ, 2008).  

Com menor número de participantes, esse momento revelaria o grupo de 

professores e agentes educacionais que se empenhou na realização das ações 

propostas e, por conseguinte, mostrou-se efetivo na mobilização, organização e 

aplicação prática de projetos interdisciplinares de EA na Escola. 

No terceiro momento, uma mesa-redonda oportunizou a socialização e 

ampliação do conhecimento sobre a relevância da EA no âmbito escolar, com vista à 

formação de cidadãos dispostos a contribuir com a resolução dos problemas 

ambientais gerados pela ação do homem sobre o planeta Terra (BRASIL, 2010; 

PARANÁ, 2009; 2013; 2013a). Esse momento se afigurou como fundamental para o 

aprofundamento das discussões sobre a EA e percepção das formas viáveis e 

possíveis que as políticas nacional e estadual que sinalizam em favor da construção 

da Escola Sustentável sejam implementadas no contexto da Educação Básica. 

O quarto momento pedagógico foi pensado para oportunizar a elaboração de 

uma síntese do conhecimento gerado nos momentos anteriores. Para tal, convidou-

se o grupo participante para o debate dividido em dois (2) universos de abordagens, 

a partir da questão-geradora: a EA na Educação Básica é (a favor, listagem de 

pontos positivos) ou não (contra, listagem de pontos negativos) necessária à solução 

dos problemas ambientais gerados pelo acúmulo e descuido com o lixo doméstico?  

Ao longo do debate, percebeu-se a evolução da maneira de pensar a EA no 

contexto escolar, cuja maior expressão se concentrou entre os agentes educacionais 

que, ao evidenciarem pouco entendimento da legislação pertinente, revelaram a 

construção de novos conhecimentos e contribuíram com uma análise crítica sobre o 

(des)cuidado com o lixo doméstico, especialmente no contexto escolar. 

O quinto momento pedagógico deu início à segunda unidade temática com a 

abordagem conceitual sobre fundamentos da Escola Sustentável, desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade da vida da biodiversidade (BRUNDTLAND, 1991; 



 

BOFF, 2017, SACHS, 2002; LOUREIRO, 2004). Depois da abordagem teórica, 

incentivaram-se os participantes a representar graficamente o significado teórico-

prático abstraído da leitura e discussões sobre tais conceitos. Como esperado, as 

representações gráficas elaboradas traduziram singular compreensão sobre a 

abordagem teórica, que se enriqueceu com exposições dos participantes acerca de 

seus respectivos significados, assim como pelas discussões que se circunscreveram 

posteriormente (Figuras 4). 

 
Figura 4 – Mural da sustentabilidade 

 
 

 
Fonte: Acervo fotográfico da professora PDE. 

Na sequência dessa unidade temática, ocorreu o sexto momento pedagógico 

que estimulou o grupo para a discussão sobre o significado de escola sustentável e 

os desafios para a sua construção, que passa necessariamente por reflexões sobre 

a sustentabilidade da vida na Terra e o aporte legislativo da EA na Educação Básica. 

Inicialmente, o grupo assistiu ao vídeo O segredo da sustentabilidade, que mostra 

exemplos práticos realizados no cotidiano da humanidade, os quais se traduzem em 

sustentabilidade da biodiversidade existente na Terra. Em seguida, com o foco 

ajustado para o cuidado com o lixo doméstico, refletiu-se sobre questões que 

envolvem a escola como: produção de resíduos sólidos, desperdício de recursos 

Foto 1 

Foto 2 



 

naturais, contribuições para a minimização da problemática ambiental, dentre outras. 

Desse momento surgiram riquíssimas contribuições que, sobretudo, viabilizaram a 

introdução da terceira unidade temática: biodiversidade, desequilíbrio ecológico, 

danos ambientais gerados pelo lixo doméstico e práticas interdisciplinares.  

A partir de conceitos básicos sobre o significado de interdisciplinaridade e 

práticas interdisciplinares realizou-se o sétimo momento pedagógico (BRASIL, 1977; 

CARVALHO, 1998; NOGUEIRA, 2002; TEIXEIRA, 2004; PARANÁ, 2008; 2013). As 

discussões desse momento estimularam a elaboração de uma listagem de temas 

em EA, que poderiam compor projetos interdisciplinares desenvolvidos na Escola 

Estadual Olavo Bilac. No oitavo momento pedagógico, essa listagem foi rediscutida 

e deu origem a uma série de sugestões de atividades didático-pedagógicas, por 

conteúdo e áreas/disciplinas que, em hipótese, poderiam ser inclusas em projetos 

interdisciplinares em EA, no contexto da proposta de integração de saberes para a 

construção da Escola Sustentável. 

No nono momento pedagógico, essas sugestões foram apresentadas e 

discutidas com professores e agentes educacionais, atuantes na escola objeto de 

intervenção em reunião pedagógica sob o título: unidades temáticas e estruturação 

dos projetos interdisciplinares. Como resultados, desencadearam reuniões que se 

destinaram à organização de várias atividades didático-pedagógicas para serem 

realizadas com a participação de estudantes da Escola Estadual Olavo Bilac e 

inclusão de temas relativos à EA em planos de trabalho docentes dos professores 

das disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, 

Geografia, História, Ciências, Matemática, Educação Física e Ensino Religioso.  

Dentre as atividades programadas e realizadas no primeiro semestre letivo, 

destacou-se a mobilização da comunidade escolar em torno de projetos pontuais e 

não pontuais, como campanhas destinadas à coleta de latas recicláveis, kit dental e 

kit festa junina e óleo de cozinha usado, sendo este último doado à Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), para o fabrico de sabão. Efetivou-se a 

campanha para o ‘Lar dos Idosos’ que envolveu coleta de gêneros alimentícios e 

materiais de higiene, destinados à Fundação Jandira Áurea Zilio, em Medianeira, 

que se dedica a cuidar de idosos provenientes de camadas sociais menos 

favorecidas e a campanha recolha de ‘papel e papelão’, cujo material coletado foi 

destinado à Associação dos Agentes do Meio Ambiente (Assama), de Medianeira.  



 

Os projetos de recolhimento de ‘óleo de cozinha usado’ e de ‘papel e 

papelão’, são coordenados pelos agentes educacionais e caracterizam-se pela 

continuidade, ou seja, são projetos não pontuais, instituídos como atividades 

permanentes e que devem mobilizar toda a comunidade escolar, durante todo o ano 

letivo. Já os projetos que se dedicaram ao recolhimento de latas recicláveis, 

doações para o ‘lar dos idosos’, kit dental e kit festa junina são pontuais, de âmbito 

restrito e que devem acontecer anualmente, em datas predefinidas pela 

coordenação, formada por professores das disciplinas de Ciências, Geografia, 

Matemática e Língua Portuguesa. 

O projeto interdisciplinar Semana Cultural e Desportiva é outro projeto 

instituído durante a implementação da PIP. A primeira etapa, denominada de 

Gincana desportiva e de sustentabilidade foi realizada com êxito, em junho 2017, e 

revelou a efetiva participação de professores, agentes educacionais e estudantes 

dos anos finais do Ensino Fundamental.  

Sob a coordenação de professores, nesse evento, os estudantes expuseram 

trabalhos de artes plásticas (Figura 5), apresentaram paródias, poesias, ‘grito de 

guerra’, banner, canções, dentre outras expressões artísticas e culturais, que 

contemplaram temas relativos à EA em torno do conceito ‘quando eu mudo o mundo 

muda’, firmado na ética do cuidado e da responsabilidade humana pela manutenção 

da biodiversidade da vida existente no planeta Terra (BOFF, 2017). 

 
Figura 5 – Exposição de artes plástica em EA  

 
Fonte: Acervo fotográfico da professora PDE. 

No mês de setembro o grupo participou do desfile cívico do município, com os 

materiais dos projetos desenvolvidos na escola, em outubro foi realizada a segunda 



 

etapa desse projeto, denominada Semana de Jogos Escolares da Escola Olavo 

Bilac (Jobs). Para esse evento, além dos projetos anteriormente mencionados, 

foram programadas atividades interdisciplinares que reafirmam o conceito-chave: 

‘cuidar’ e ‘responsabilizar-se’ pelo cuidado. 

Oportunamente, registra-se que a participação da mídia local durante a 

implementação dessa PIP contribuiu para a mobilização da comunidade 

medianeirense em torno do projeto EA, desenvolvimento das campanhas de coleta 

de materiais recicláveis e cobertura do evento Gincana desportiva e sustentabilidade 

(Figura 6, Anexo 1), primeira etapa do projeto Semana Cultural e Desportiva/2017. 

Considerações Finais 

Encerra-se, assim, a etapa de implementação da Proposta de Intervenção 

Pedagógica na Escola Estadual Olavo Bilac, Medianeira-PR, com várias reflexões 

que, na verdade, buscam o que realmente se pode entender e refletir sobre o 

aprendizado coletivo.  

Uma das primeiras lições retiradas diz respeito à dificuldade enfrentada para 

o alcance do objetivo proposto na PIP: mobilizar e sensibilizar os atores do processo 

educacional para a necessidade de elaboração e desenvolvimento de atividades 

pedagógicas, voltadas à construção de Escolas Sustentáveis, tendo como tema 

focal a questão do lixo doméstico e seus impactos no ecossistema urbano.  

Essa dificuldade pode ser atribuída para várias questões, dentre as quais, a 

abordagem teórico-prática adotada na trajetória de implementação da PIP, porque 

ficou evidente a pouca familiarização dos professores com a ação docente, guiada 

pela pedagogia de projetos, fundamentado teoricamente na metodologia de projetos 

(HERNÁNDEZ, 1998; HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998; ALMEIDA; FONSECA 

JÚNIOR, 2000; VALENTE, 2000; NOGUEIRA, 2002; ARANTES, 2003; PARANÁ, 

2008). Essa metodologia requer dar voz a todos os atores envolvidos nos processos 

de ensino e aprendizagem. Nessa compreensão, não apenas os professores, mas, 

também, estudantes e agentes educacionais passam a ser protagonistas de ações 

relacionadas à temática EA, em direção à construção da Escola Sustentável.  

Outra questão, que se revelou pouco familiar para agentes educacionais e 

professores girou em torno da base conceitual adotada na legislação e explorada na 

implementação da PIP. Na leitura pareada entre a legislação da EA e a literatura 



 

pertinente, alguns participantes expuseram suas dificuldades em abstrair o 

significado de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, Escola Sustentável, do 

cuidar e responsabilizar-se pelo cuidado para a manutenção da vida no planeja 

Terra. É nesse sentido que se perde o significado da legislação nacional e se reduz 

o status da EA no âmbito do currículo escolar da Educação Básica. À medida que há 

essa redução a EA passa a ser de responsabilidade de certas áreas do 

conhecimento humano e, por conseguinte, de algumas disciplinas escolares 

presentes no Ensino Fundamental como, por exemplo, Ciências, História, Geografia, 

Arte (como representação da natureza-morta). 

Basicamente, essas questões permearam toda a trajetória de implementação 

da PIP e a conduziram por um tempo mais alongado: o tempo das reuniões 

pedagógicas, com participação e envolvimento do grande grupo de professores e 

agentes educacionais da Escola-alvo na tentativa de redimensionar o conceito de 

EA e situá-lo no âmbito escolar, como responsabilidade coletiva e compartilhada.  

Nessas reuniões, a partir do conhecimento apreendido e das sugestões 

alinhavadas durante o desenvolvimento da PIP, o grupo-alvo passou a assumir o 

papel de articulador de temas relativos à EA em um processo de co-orientação, 

firmado no princípio de responsabilidade coletiva-compartilhada. Surgem, então, os 

projetos interdisciplinares pontuais e não pontuais que, aos poucos, desenvolvem-se 

com êxito por contar com maior número de professores que, empenhados, 

motivaram a participação dos estudantes. Certamente, esses atores são (serão) os 

grandes multiplicadores da ideia de construção de uma Escola Sustentável.  

Como anteriormente registrado, dessas reuniões resultou a inclusão de temas 

relativos à EA em PTD de várias disciplinas curriculares do Ensino Fundamental, 

anos finais, que foram (serão) contemplados em nível de sala de aula. Além disso, 

como responsabilidade coletiva e compartilhada, sugeriu-se à Direção da Escola 

Estadual Olavo Bilac a reestruturação da Proposta Pedagógica Curricular com a 

inclusão de temas relativos à EA em atendimento à legislação nacional e estadual 

vigente, bem como a inclusão dos projetos interdisciplinares e seus respectivos 

objetivos e metodologias no Projeto Político Pedagógico dessa instituição educativa. 

Por fim, oportunamente, registra-se que os resultados alcançados até então 

foram satisfatórios, mas representam uma iniciativa que necessita ser prosseguida 

para garantir o diálogo e o avanço em direção à construção de uma verdadeira 

Escola Sustentável. Encerra-se com as palavras de Freire (1997; 2000), para quem 



 

o agir no e sobre o mundo requer conhecimento, e com a assertiva registrada por 

Boff (2017) de que o conhecimento leva a emancipação, mas para emancipar é 

preciso, sobretudo, saber cuidar. 
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ANEXO 1 

Figura 3 – Lançamento do projeto educação ambiental 

 
Fonte: Jornal Mensageiro (2017). 



 

Figura 6 – Gincana desportiva e de sustentabilidade 

 
Fonte: Jornal Mensageiro (2017). 




