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RESUMO
O presente projeto trata da integração de diferentes ações e projetos que discutem a temática
ambiental na Escola de Ensino Fundamental Clara Donner. Ao longo dos últimos quinze anos
a escola vem trabalhando a temática ambiental dentro de diferentes propostas que dialogavam
entre si mas não estavam plenamente integradas. Com o objetivo de permitir a formação integral
dos alunos o corpo docente da escola entendeu que havia a necessidade de integrar as propostas
de trabalho que até então eram desenvolvidas separadamente. A partir da integração destas
propostas de trabalho vislumbra-se a possibilidade de transforma espaço da escola em um
espaço sustentável dentro das possibilidades que a literatura específica sobre o tema da
sustentabilidade trabalha. Ao integrar diferentes ações a escola atua no sentido de superar as
questões meramente disciplinares e eleva o trabalho pedagógico ao patamar da
interdisciplinaridade com o objetivo de que dentro em breve possamos estar trabalhando de
forma transdisciplinar, pois o corpo docente entende que este é o caminho que leva a formação
integral do aluno. Um sujeito integral que atua em uma sociedade que precisa de ações integrais
quando abordamos a temática ambiental.

Palavras Chaves: ambiente, interdisciplinaridade, transdisciplinar, educação integral,
sustentabilidade.

INTRODUÇÃO
Há quinze anos a Escola de Ensino Fundamental Clara Donner vem desenvolvendo
ações que trabalham diretamente com a temática ambiental. Estas ações, no entanto, eram
desenvolvidas em projetos específicos de professores ou de áreas do conhecimento, ações
esporádicas que estavam vinculadas as propostas da Secretaria de Estado da Educação ou ações
coordenadas pela administração da escola que dialogavam com a arrecadação financeira ou
diretamente com a manutenção do espaço escola. No ano de 2017 o corpo docente através do
diálogo com a administração da escola entendeu que era preciso estabelecer outra direção para
estas ações.
Professores, direção e coordenação pedagógica perceberam que as ações ambientais
voltadas para a sustentabilidade caracterizavam a identidade da escola. Ao falar da Escola Clara
Donner os projetos vinculados as questões ambientais eram diretamente lembrados. Ao
identificar as ações ambientais como um elemento da identidade da escola entendeu-se que era
preciso criar uma unidade entre estas diferentes ações. O objetivo principal deste projeto é criar
uma unidade para as ações ambientais desenvolvidas pela Escola Clara Donner com o intuído
de desenvolver a formação integral dos alunos. Na sequência traçamos um breve histórico das
atividades desenvolvidas na escola até o presente momento.
A temática ambiental foi desenvolvida na escola através do projeto de reciclagem.
Como ação direta desta projeto foram colocadas nas salas de aula e nos ambientes
administrativos coletores de material reciclável, ainda sem identificação específica. Uma
campanha de arrecadação de materiais junto à comunidade também foi desenvolvida. Um
espaço da escola foi destinado ao armazenamento do material coletado. Além de chamar a
atenção para os resíduos produzidos pelas diferentes atividades humanas esta ação também
estava vinculada a arrecadação financeira proveniente da venda dos materiais recicláveis. A
coleta e venda de matérias recicláveis é realizada na escola a mais de quinze anos de forma
permanente, o total de material coletado varia devido a maior ou menor mobilização da
comunidade, questões de ordem financeira, que levam muitas famílias a coletar e a vender o
próprio material com o intuito de aumentar a renda familiar. Contudo em média a cada quatro
meses a escola vende a uma empresa do ramo uma carga de cerca de mil quilos de material
coletado. Os recursos são destinados a Associação de Pais e Professores - APP - que os aplica
na manutenção da escola.
A parati do ano de 2008, a escola passou a adotar uma política de redução de resíduos.
Percebeu-se que os recipientes de coleta de material reciclável disponibilizados nas salas de
aula viviam abarrotados de papel. Além do desperdício de recursos ambientais e financeiros,

ficava claro que havia uma falha na compreensão da política de resíduos por parte dos alunos.
A questão não limitava-se a reciclagem, era preciso reduzir a quantidade de resíduos
produzidos. Para isto a escola realizou um trabalho de formação com alunos e professores e
retirou os coletores de material reciclável das salas. No seu lugar foram instalados pequenos
coletores destinados a coletar apenas pequenos resíduos como os provenientes do apontamento
de lápis. Os papéis eram levados a mesa do professor que os descartava em lixeiras específicas
colocadas na sala dos professores. Os resultados apareceram de forma imediata e a redução na
produção de papel descartado foi grande. Esta prática ainda é mantida pela escola sendo que
em 2012 com recursos do PDDE foram instaladas nos corredores das salas dois conjuntos
coletores de material reciclável devidamente identificados.
Outra política voltada para a sustentabilidade foi a criação do Projeto Cultivando
Educação. O projeto existe a doze anos e tem por objetivo tornar o espaço físico da escola em
uma laboratório onde são elaborados e experimentados, através do cultivo de alimentos
orgânicos, conhecimentos voltados para a sustentabilidade do planeta. Diferentes professores
de diversas disciplinas fazem uso do espaço da horta que possibilita o trabalho com temáticas
que vão da biologia, matemática, geografia, passando pela literatura e pelas artes. O resultado
da colheita é dividido entre os alunos. Esta divisão da produção além de sensibilizar alunos e
comunidade para práticas cidadãs que envolvam o trabalho comunal e a partilha, procura
incentivar hábitos alimentares saudáveis, técnicas de cultivo sustentáveis e o desenvolvimento
da agricultura urbana, levando a otimização de pequenos espaços para a produção de alimentos.
Atrelado ao Projeto Cultivando Educação a escola desenvolveu a compostagem de
matéria verde. Nossa compostagem não trabalha com a sobra de alimento industrializados ou
pré-industrializados devido à falta de um local específico para o desenvolvimento desta
atividade. O trabalho de compostagem de matéria verde é realizado em espaço especificamente
destinado a esta atividade. Neste local a matéria verde é armazenada e decomposta através de
agentes naturais. O espaço serve de laboratório para diferentes disciplinas. Além disso a
compostagem de matéria verde leva a redução de custos com a compra de substratos para a
horta, tendo em vista que a escola produz o substrato orgânico de que necessita no cultivo. A
compostagem também foi desenvolvida com o objetivo de dar um destino correto aos resíduos
produzidos pela limpeza do pátio da escola. A dez anos a escola não utiliza veneno na limpeza
das áreas externas e a manutenção destes espaços, de forma ambientalmente adequada, está
diretamente atrelada a compostagem de matéria verde.
Outra proposta desenvolvida, que tem vínculo direto com o Projeto Cultivando
Educação, é o cultivo hidropônico. A estrutura de cultivo hidropônico foi instada pelo Rotary

Clube Pérola do Vale que a muitos anos atua em parceria com a escola. Instalado no ano de
2014 o objetivo do Rotary e da Escola era implantar através do cultivo hidropônico o Núcleo
Rotário de Desenvolvimento Comunitário (NRDC) na escola. O Núcleo visava a realização de
ações que levassem ao desenvolvimento da comunidade. A proposta era fazer com que a
comunidade pensasse nos seus problemas e nas possíveis formas de resolvê-los. O Rotary daria
o apoio técnico que levaria a comunidade a auto gestão de suas dificuldades. A hidroponia seria
uma possibilidade de aumentar a renda das famílias, ou de melhorar a dieta alimentar da
comunidade. Em 2014 foi ministrado um curso a comunidade sobre as técnicas de cultivo
hidropônico. De lá para cá o espaço tem servido de laboratório para os alunos que tem procurado
em parceria com os professores melhorar as técnicas de cultivos, superando as dificuldades
oriundas do constante manejo do cultivo. O objetivo é que até o final do ano de 2018 professores
e alunos estejam preparados para transmitir os conhecimentos sobre o cultivo hidropônico a
comunidade dando continuidade as ações do NRDC implantado na escola e as políticas de
manejo sustentável.
Em 2013 a escola participou da

Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio

Ambiente - IV CNIJMA promovida pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com o
Ministério da Educação. Para o desenvolvimento das atividades na escola foi criado a Comissão
de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola - COM-VIDA. Esta comissão formada por
professores, pais alunos e funcionários tinha por objetivos organizar a conferencia na escola,
fiscalizar e orientar as ações que levassem a escola a se tornar um espaço sustentável. Através
do PDDE Qualidade a escola recebeu recursos do FNDE que deveriam ser gastos em ações de
sustentabilidade na escola. Com estes recursos a escola adquiriu os coletores de resíduo
instalados no corredor das salas, levou um grupo de alunos e professores para uma formação
sobre a temática ambiental em Curitiba na Universidade Livre do Meio Ambiente e instalou um
sistema de reaproveitamento da água.
O sistema de reaproveitamento da água foi instalado inicialmente nas laterais do
ginásio, mas por problemas técnicos foi transferido em 2017 para a parte da frente do prédio d
escola. O sistema capta água da chuva que é reutilizada na limpeza das calçadas e na irrigação
das plantas.
Uma das atividades da IV CNIJMA estabelecia que os alunos deveriam elaborar
pequenos vídeos apresentando uma proposta de ação sustentável na escola. As propostas
desenvolvidas pelos alunos foram votas pela comunidade escolar e a com maior número de

votos seria implanta. Nasceu desta ação a ideia de implantação do Bosque da Escola1. Em 2013
por falta de recursos a ideia vencedora não foi implantada. No entanto a escola não desistiu da
proposta em 2017, através do trabalho da APP, direção e professores o bosque Raios de Sol
está pronto para ser utilizado pelos alunos e professores. O nome foi escolhido pelos alunos do
nono ano que queriam deixar uma marca do grupo para a escola, tendo em vista que, ao término
deste ano letivo, estes alunos deixaram a unidade para completar seus estudos em uma escola
que oferte o Ensino Médio.
Nos anos de 2011 e 2014 a escola foi atingida por enchentes. Até estas datas o atual
prédio, construído na década de noventa do século XX, nunca tinha sofrido danos provocados
pelas cheias. Os estragos provocados em 2011 foram muitos e a escola só conseguiu voltar as
suas atividades normais graças ao apoio de pais, professores e funcionários. No entanto, o corpo
docente da escola entendeu que não bastaria uma política de solidariedade, era preciso aprender
a conviver com o fenômeno das cheias, já que é impossível evita-las. Partindo desta premissa
desenvolveu-se na escola um plano de ação contra as cheias2. Neste plano realizamos, com
nossos dados, um mapeamento das áreas de alagamento na escola e em seu entorno, destacando
rotas de emergência em caso de necessidade. Elencamos as ações que deveriam ser
desencadeadas em cada ambiente da escola em caso de alerta de cheia bem como as ações de
cada membro da comunidade escolar. Este plano de ações contra as cheias fez com que na
enchente de 2014 nossos danos fossem minimizados. Colocar o plano de ação contra as cheias
dentro do projeto da escola sustentável sinaliza que nossa compreensão de sustentabilidade paço
pelo aprendizado de convivência com a natureza e consequentemente com seus fenômenos. Ao
criarmos estratégias de convivência com as cheias estamos gerenciando os impactos sociais
decorrentes deste tipo de situação.
Além do breve histórico de ações relatadas até aqui a escola realizou nos últimos anos
vários processos de plantio de árvores nativas e frutíferas. Quem planta árvores desenvolve
ações com resultados a longo prazo, não visa o imediatismo. Assim conforme as espécies
plantadas vão de desenvolvendo os resultados pouco a pouco vão aparecendo. Atualmente, no
pátio central da escola, os resultados já são visíveis.
Em 2017 a escola passou a investir na limpeza e manutenção de suas fossas cépticas.
Este instrumento de coleta e tratamento de resíduos só funciona se passar por manutenções

1

O vídeo vencedor pode ser observado no site da escola Clara Donner juntamente com o vídeo que apresenta
como ficou o bosque ao fim dos trabalhos.
2
O plano pode ser consultado na integra no site www.claradonner.com.br .

periódicas. Desta forma atualmente a escola tem o controle de praticamente todos os seus
resíduos.
O conjunto de ações desenvolvidas na escola visando a sustentabilidade precisam ser
sistematizados e organizados de forma que ações específicas nas diferentes áreas de atuação do
projeto surtam os efeitos específicos esperados no coletivo escolar. Este é um dos objetivos
principais deste projeto.
Sustentabilidade e educação integral são palavras diretamente relacionadas, o aluno se
desenvolve integralmente quando desenvolve as diversas áreas do conhecimento, pensando
sempre na manutenção da vida, melhor dizendo a manutenção da vida em comunidade. Neste
sentido é preciso superar a visão dualista que separa seres humanos da natureza.
Sustentabilidade é uma forma de vivencia comunitária entre o ser humano e a natureza onde
ambos só podem ser reconhecidos quando observados em conjunto.
O avanço rumo a uma educação transdisciplinar, que supera as fronteiras da
disciplinariedade, passa por uma outra compreensão de conhecimento. O conhecimento precisa
ser entendido como uma especialidade da vida e não uma especialidade da geografia ou da
matemática. Isto não significa abandonar as especialidades do conhecimento. Se queremos
seres humanos universais, não precisamos criar uma única língua é preciso fazer com que os
humanos aprendam várias línguas. Desta forma a especialidade disciplinar abre o caminho para
o diálogo com o conhecimento em sua totalidade, é desta forma que superamos a barreira
pedagógica da disciplinariedade. O projeto escola sustentável pretende ser o veículo que
possibilite a consolidação desta caminhada.

1. DEFINIÇÃO DO TEMA E OBJETO DA PESQUISA

O projeto visa discutir as possibilidades de transformar a escola em uma escola sustentável.
Para isto pretende-se reorganizar as ações que já são desenvolvidas pela escola no campo da
sustentabilidade.

2. OBJETIVOS

GERAL:

Permitir que o conjunto de ações desenvolvidas na escola, visando a sustentabilidade, possam
ser sistematizados e organizados de forma que ações específicas nas diferentes áreas de atuação
do projeto surtam os efeitos específicos esperados no coletivo escolar.

ESPECÍFICOS:

Avaliar e ampliar a política de resíduos da escola.

Implantar junto a área do bosque Raios de Sol uma sala ambiente que sirva de espaço para o
desenvolvimento das aulas com temáticas vinculadas a sustentabilidade.

Reativar o Com Vida, uma grupo formado por representantes dos diferentes segmentos da
comunidade escolar.

Realizar o catalogo das espécies nativas que ocorrem no bosque da escola.

Garantir o aprimoramento de técnicas de cultivo sustentável na hidroponia e no solo.

Orientar constantemente a comunidade escolar em sua política de ação diante das enchentes.

3. JUSTIFICATIVA

O presente projeto justifica-se na medida em que atua diretamente na política educacional que
vem constituindo a identidade da comunidade escolar. Esta política está voltada para a educação
integral onde o conjunto formado por seres humanos e natureza possa gerenciar suas relações
visando a manutenção da vida. Assim as ações propostas nos objetivos deste projeto são
fundamentais na concretização da política de desenvolvimento da escola sustentável.

4. PROBLEMA
Como congregar as ações que a escola vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos em sua
política de formação integral e de sustentabilidade? Como dar continuidade a estas ações
transformando realizações isoladas no conjunto de práticas que caracterize a identidade da
escola?

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA

A Proposta Curricular de Santa Catarina, em seus vários documentos, tem discutido a
educação integral. O documento de reformulação, concluído em 2014, reforça a necessidade
desta prática nas escolas públicas da Rede Estadual de Santa Catarina. No documento a
formação integral é entendida como a transformação das práticas pedagógicas.

As práticas pedagógicas a serem levadas a efeito nas escolas considerem a
importância do desenvolvimento de todas as potencialidades humanas, sejam
elas físicas/motoras, emocionais/afetivas, artísticas, linguísticas, expressivosociais, cognitivas, dentre outras, contribuindo assim para o desenvolvimento
do ser humano de forma omnilateral. (SANTA CATARINA, 2014 p. 32)

Para o desenvolvimento das diferentes potencialidades humanas é necessário que a
pratica educativa seja experimentada e realizada em diferentes lugares. Neste sentido o Projeto
Escola Sustentável atua para proporcionar a criação de novos espaços educativos.
As noções em torno dos conceitos de sustentabilidade se estruturam a partir do
relatório elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criado
em 1983 pela Assembleia das Nações Unidas. O relatório ficou conhecido como Relatório
Brundtland. Foi publicado no Brasil em forma de livro sob o título Nosso futuro Comum. No
relatório temos a seguinte definição de desenvolvimento sustentável;

O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual,
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas
próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro,
atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de
realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos
recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais.
(BRUNTLAND, 1987).

Hoje este conceito passa a sofrer fortes críticas o que tem levado muitos autores a não
utiliza-lo ou a reformulá-lo completamente. Entre as críticas mais comuns estão aquelas que
atrelam o documento a manutenção atual do status de consumo capitalista, se o objetivo é salvar
o planeta Terra é preciso rever entre outras coisas nosso atual padrão de consumo. Utilizamos,

neste projeto, a definição de sustentabilidade como sendo uma possibilidade de reorganizar a
vida dentro de práticas que visem sua manutenção para humanos e não humanos.
Muitos autores tem se dedicado a superação da compreensão propagada pela ciência
iluminista que separava os humanos da natureza. O autor que embasa nossa compreensão neste
projeto é Bruno Latour, em especial, sua obra Reagregando o Social. Quanto a definição de
laboratório, fazemos usos das reflexões de Latour para conceituar este espaço não enquanto um
lugar composto por microscópios e vidraria onde seres de jaleco branco desenvolvem suas
atividades. Em sua raiz etimológica a palavra deriva do latim e significa trabalho e reza. Neste
trabalho laboratório é entendido como todo o espaço que propicie a atividade de conhecimento.
A horta é o laboratório, o bosque é o laboratório. Ao colocarmos como objetivo a construção
da sala ambiente estamos discutindo diretamente a construção de mais um laboratório.
Quanto as obras que trazem conceitos vinculados as práticas de sustentabilidade
destacamos Al Gore, Uma Verdade Inconveniente. O livro em conjunto com o documentário
chama a atenção para uma série de questões relacionadas ao aquecimento global. Félix Guattari,
As Três Ecologias. A leitura da obra de Guattri contribui para a reformulação do conceito de
ecologia.
No contra ponto a essas ideias, fazendo em especial uma crítica a manipulação dos
dados em torno das questões ambientais, destacamos as palestras e os artigos do professor Luiz
Carlos Baldicero Molion3. Trazer o professor Molion para nossas referencias significa que não
estamos iludidos por políticas reacionárias que levem a manutenção dos discursos de acordo
com os interesses econômicos. No entanto, como o próprio professor Molion deixa claro em
muitas de suas falas, não embarcar em falsos discursos não significa abandonar as práticas
ecológicas que levem a manutenção da vida.
No campo da interdisciplinaridade nossas interpretações são realizadas a parti dos
Parâmetros Curriculares Nacionais de 1999. De acordo com o expresso neste documento;

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua
individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das
múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as
linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e
negociação de significados e registro sistemático dos resultados. (BRASIL,
1999, p. 89)

3

Palestras e artigos do professor são encontrados facialmente na rede mundial de computadores.

Em informação obtida no site educação integral o “termo foi empreendido pela
primeira vez em 1937 pelo sociólogo alemão Louis Wirth, que respondia à ideia de que
disciplinas podem estar interligadas a partir de relações previamente definidas em um processo
dinâmico para solucionar ou responder uma questão ou investigação.”
Já o termo transdiciplinariedade pode ser definido da seguinte forma;

Como o prefixo trans indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo
entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e mais além de qualquer
disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um
dos imperativos é a unidade do conhecimento. (NICOLESCU, 1999, p. 53)

Neste trabalho, para simplificar as definições, mesmo estando cientes dos riscos
implícitos nesta simplificação, definimos interdiciplinariedade como sendo o diálogo possível
entre as disciplinas e transdiciplinariedade como a superação da disciplina.
Na introdução deste projeto realizamos um breve histórico das ações vinculadas a
pratica da sustentabilidade desenvolvidas pela escola. Nossa proposta é dar continuidade a essas
ações atreladas a uma pratica de pesquisa quantitativa, onde a apresentação dos dados possam
referenciar outras ações, bem como, avaliar os resultados das ações já consolidadas. Também
teremos ações pautadas na pratica de pesquisas qualitativas onde as entrevistas com membros
da comunidade escolar e a constante interpretação a atualização das referências bibliográficas
determinarão o rumo dos trabalhos.
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identificadas.

Identificação
fauna

e

catalogadas

da

da
flora
através

de

sinalização

no

Bosque.

Solucionar os atuais

Desenvolver

problemas

pesquisa que possa professores e COM

encontrados

a Alunos,

levar a identificação – VIDA.

no

cultivo hidropônico.

das doenças ou outros
problemas
afetam
Garantir

o

cultivo

o hidropônico.

aprimoramento
técnicas

que

de

sustentável

de Sistematizar

os

cultivo resultados
na pesquisa

hidroponia e no solo.

na
em

material

um
de

divulgação.

Divulgar

para

a

comunidade

os

resultados

do

trabalho.
Avaliar os resultados

Pesquisa endereçada COM – VIDA.

da

as famílias.

política

distribuição
hortaliças

de
de
a

comunidade.
Avaliar os trabalhos

Reunião

desenvolvidos pelos

professores.

professores junto a

Apresentação

horta.

planos de trabalho e
dos

com

os Professores.

dos

consequentes

resultados através do
power point.

7. CRONOGRAMA

Atividades
Levantamento
bibliográfico e
instrumentalizaçã
o teórica.
Apresentação do
projeto para a
comunidade
escolar.
Formação dos
Professores
Busca de apoio
para as atividades
que envolvem
recursos extras.
Desenvolvimento
do planejamento
voltado para
atender aos
objetivos do
projeto em
conjunto com os
professores.
Realização das
atividades.
Avaliação e
exposição dos
resultados.

Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Maio
2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018
X
X

Jun. Jul
2018 2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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