
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

UMA DISCUSSÃO SOBRE PROJETOS  PEDAGÓGICOS 
INTERDISCIPLINARES COM BASE NA AGENDA 21 GLOBAL 

 
 

Débora Olivato1

Humberto Gallo Junior2

Magda Adelaide Lombardo3

 
 

RESUMO 

A Agenda 21 Global foi ratificada por 179 países, e apresentada ao mundo na 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, no Rio 

de Janeiro, sendo composta por 40 capítulos que apresentam diretrizes e estratégias para 

se alcançar o desenvolvimento sustentável. Esse documento propõe, entre outros tópicos, a 

elaboração de agendas de sustentabilidade em diversas escalas – nacional, estadual, e 

local (municipal, escolar, etc.). 

O objetivo central deste trabalho foi analisar a viabilidade de aplicação de uma 

proposta em nível global, tal como a Agenda 21, em instituições de ensino de nível básico, 

com o intuito de ampliar o entendimento das questões sócio-ambientais em escala local 

pelos diversos atores envolvidos (alunos, professores, funcionários, direção, pais, 

vizinhança, órgãos públicos, etc.). Buscou-se também avaliar se esse tipo de trabalho 

consegue estimular a participação e o envolvimento da comunidade escolar na busca de 

soluções para os seus problemas sócio-ambientais, tal como sugere o referido documento. 

 Por meio de um estudo exploratório, buscou-se levantar instituições de ensino, no 

Brasil e no exterior, que desenvolvem projetos educacionais com base na Agenda 21 

Global. Foi escolhida uma escola pública de ensino médio, a EE Rui Bloem, localizada no 

município de São Paulo, para a realização de uma pesquisa participante, que ocorreu no 

período de setembro de 2002 a junho de 2004, a fim de verificar e colaborar com o processo 

de elaboração e implantação do projeto Agenda 21 Escolar. O trabalho teve como base o 

conceito de interdisciplinaridade, que é inerente a projetos/programas de educação 

ambiental, buscando-se também analisar o trabalho do professor de geografia neste 

processo. 

1. INTRODUÇÃO  
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Muitas das deliberações oriundas das grandes conferências internacionais sobre as 

questões sócio-ambientais, organizadas pelas Nações Unidas ao longo da segunda metade 

do século XX e início do XXI, tiveram um papel importante no cenário mundial, influenciando 

as políticas governamentais em vários países. 

Entre os diversos documentos elaborados com o aval da ONU, a Agenda 21 Global 

recebe destaque, sobretudo em relação ao desenvolvimento sustentável, visto que 

apresenta um conjunto de propostas, metas e estratégias com vistas à adoção e 

implantação deste modelo. 

A Agenda 21 Global começou a ser idealizada no dia 22 de dezembro de 1989, na 

Assembléia Geral das Nações Unidas, sendo que a apresentação formal e a adoção da 

Agenda ocorreu na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), a Rio 92, no dia 14 de junho de 1992, por 179 países. 

Ao longo de centenas de páginas, divididas em 40 capítulos, este documento indica 

as estratégias para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado, identificando atores 

e parceiros, metodologias de trabalho, os mecanismos institucionais necessários para sua 

implementação, estimativas orçamentárias e sugestões de monitoramento. 

A partir da década de 70 as discussões sobre os problemas do meio ambiente vem 

se intensificando e se ampliando no cerne da sociedade mundial. As comunidades escolares 

possuem um importante papel na construção de conhecimento sobre esta temática, 

principalmente sobre as questões locais que as envolvem. Neste contexto, a educação 

ambiental emerge com o objetivo de colaborar para a melhoria da qualidade de vida e 

ambiental, tanto no ensino formal quanto no informal. 

No ambiente escolar, há diversos tipos de projetos de educação ambiental sendo 

desenvolvidos, e a Agenda 21 Escolar é um destes exemplos. A agenda 21 Escolar é um 

tipo de projeto pedagógico interdisciplinar e de gestão ligado às questões sócio-ambientais 

da escola e do seu entorno, e tem como uma de suas principais referências1 o documento 

Agenda 21 Global. Esse documento propõe, entre outros tópicos, a elaboração de agendas 

de sustentabilidade em diversas escalas – nacional, estadual, global e local -. 

Este tipo de projeto é estimulante, pois visa o fomento a participação de diversos 

sujeitos sociais, colaborando no levantamento de problemas sócio-ambientais locais e na 

                                                 
1 Além da Agenda 21 Global, outros documentos ligados a Educação Ambiental que recebem destaque 
são a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei no. 9795); o Tratado de Educação Ambiental para 
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global das ONG’s; e a Carta da Terra. 
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busca de soluções, por meio de um planejamento participativo comprometido com as 

diversas escalas temporais - curto, médio e a longo prazo -, fomentando também a 

compreensão da diversidade humana e cultural, com vistas ao maior envolvimento nas 

políticas públicas. 

No entanto, existe um número muito pequeno de instituições de ensino que 

trabalham com projetos pedagógicos interdisciplinares de educação ambiental com base na 

Agenda 21 Global. Ao longo de vários anos de pesquisa, foram encontrados poucos casos 

em algumas escola isoladas, ou escolas que fazem parte da rede de ensino de um 

determinado município em fase de implantação da Agenda 21 Local/municipal. No entanto, 

é importante destacar, que não são todos os municípios ligados à este tipo de projeto que 

optam por envolver as escolas neste processo. 

A verificação do projetos de Agenda 21 Escolar auxiliou a escolha da instituição de 

ensino para a realização da pesquisa participante, a EE Rui Bloem, localizada no município 

de São Paulo, pois foi a partir dos levantamentos preliminares que se descobriu quais as 

escolas e secretarias de educação e/ou de meio ambiente que trabalham seguindo a 

perspectiva da temática pesquisada. 

2. A PESQUISA PARTICIPANTE NA EE RUI BLOEM 

Desde 2001, a Escola Estadual Rui Bloem vem desenvolvendo um projeto 

educacional de cunho sócio-ambiental, denominado ‘Agenda 21 Escolar’. No entanto, a 

pesquisa participante ocorreu a partir de setembro de 2002, época em que a pesquisadora 

foi apresentada ao projeto e convidada a se integrar no processo. Neste período a Agenda 

21 Escolar da EE Rui Bloem já estava bem estruturada, com alguns resultados expressivos, 

necessitando porém de um processo de retroalimentação. 

Como o objetivo da pesquisa era compreender o projeto da Agenda 21 escolar e 

fomentá-lo em prol da educação ambiental na escola pública, buscou-se unir teoria e 

prática, a fim de interagir em prol das soluções dos problemas dos sujeitos pesquisados, 

visto que na pesquisa participante o objeto passa a ser sujeito. 

Segundo Brandão (1984:252) na pesquisa participante “o papel do intelectual 

(pesquisador) é ser um mediador que responde, com instrumentos de seu saber e de sua 

profissão, as decisões e exigências (da comunidade),(...) colocando-o a serviço da prática 

política na comunidade.” 

André (1995:33) destaca ainda que, na pesquisa participante, é normal que a 

comunidade pesquisada esteja envolvida em diferentes fases da pesquisa; que o 

pesquisador ensine os ‘sujeitos’ a pesquisarem sua própria realidade para assim atuarem 
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sobre ela; e que os resultados obtidos ao longo da pesquisa sejam socializados com os 

‘sujeitos’. 

Ao longo da vivência na EE Rui Bloem buscou-se dar prioridade a ouvir e dialogar 

com a comunidade, trocando informações com coordenadores de projetos similares, 

professores acadêmicos e profissionais da educação ambiental e consultando referências 

bibliográficas e documentos ligados ao assunto, além de atuar efetivamente nas ações 

ligadas ao projeto. 

Ao longo do processo, ocorreu a participação do pesquisador nos HTPC’s (Horário 

de Trabalho Pedagógico Coletivo) e reuniões do grupo da Agenda 21 Escolar. Realizou-se 

também entrevistas com os representantes dos diversos segmentos escolares, por meio de 

perguntas abertas, com o intuito de maximizar o ponto de vista do entrevistado com pouca 

influência do pesquisador (WHYTE, 1977 p.115). 

Foi aplicado um questionário junto aos professores de geografia, a fim de 

compreender a forma de trabalho e o seu envolvimento com o projeto. Este questionário 

teve também como objetivo contribuir para que os professores refletissem sobre suas 

práticas, principalmente em relação ao projeto. 

Em relação ao corpo discente, foi aplicado um questionário com perguntas fechadas, 

junto a 106 alunos dos diversos anos e períodos, a fim de conhecer o perfil do corpo 

discente e a sua avaliação do projeto Agenda 21 Escolar. 

 Em relação à fase de planejamento das ações do projeto, o grupo responsável pela 

Agenda 21 Escolar, direção e coordenação da escola, contando com a colaboração da 

pesquisadora, definiram algumas diretrizes a serem repassadas e debatidas junto ao corpo 

docente e discente, principalmente no que se refere ao primeiro semestre de 2004, que teve 

como a água como tema central. 

Foram realizadas duas oficinas voltadas ao corpo docente, uma no final do semestre 

de 2003 e outra no início de 2004, a fim de discutir o projeto Agenda 21 e os seus futuros 

encaminhamentos. 

Em relação ao corpo discente, foram organizadas oficinas permanentes, uma para a 

formação de um grupo de alunos agentes multiplicadores em Educação Ambiental e outra 

voltada especificamente para a coleta seletiva. 

Em todas as etapas foram aplicadas avaliações sobre as atividades desenvolvidas e, 

dentro do possível, o resultado foi repassado à comunidade. 

3. O PROJETO AGENDA 21 ESCOLAR DA EE RUI BLOEM 
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A Escola Estadual Rui Bloem está localizada no bairro de Mirandópolis2, no distrito 

da Saúde, município de São Paulo3. O bairro é basicamente residencial, de classe média, 

predominando sobrados, com algumas edificações recentes. 

Fundada em 1963, a escola iniciou suas atividades oferecendo o ensino 

fundamental, médio (nomenclatura atual) e magistério. No final da década de 1970 a escola 

passou a atuar somente junto ao ensino médio, sendo que a última turma de oitava séria 

ocorreu no ano de 1978 e de magistério no ano de 2002. 

Entre 1991 a 1994 a instituição foi considerada como ‘escola padrão’, designação 

adotada pelo governo do Estado de São Paulo naquele período, que caracterizava as 

escolas com professores melhor remunerados, maior carga horária e equipamentos 

modernos. 

 A EE Rui Bloem é considerada até os dias de hoje, uma das melhores escolas da 

rede estadual, inclusive segundo relatos do Jornal Agora (SP), em reportagem realizadas no 

início do ano de 2004. Entre as caraterísticas positivas citadas pelo Jornal estão a boa 

estrutura, boa localização, APM e o Centro de línguas. 

É importante destacar também que a escola prima pelo conteúdo e pelo bom 

comportamento. Segundo informações coletadas com o questionário aplicado junto a uma 

parcela do corpo discente, os alunos e pais valorizavam estas características como pontos 

positivos na escola. 

A EE Rui Bloem atende a uma clientela heterogênea, de aproximadamente 3.000 

alunos, que se enquadram nas classes econômicas - média, média baixa e baixa -. A escola 

oferece três turnos: na parte da manhã das 7h às 12h; à tarde das 13h às 18h; à noite das 

19h às 23h. 

Seu corpo docente é formado por cerca de 200 professores. A maior parte são 

profissionais com muitos anos de experiência, e com cursos de especialização ou de 

aperfeiçoamento, com exceção dos professores eventuais, que possuem uma variação de 

perfil. 

A EE Rui Bloem possui três coletivos instituídos e atuantes: o Conselho Escolar, a 

APM e o Grêmio Estudantil. 

                                                 
2  Embora esteja situada no distrito da Saúde, para fins de administração pública municipal, vale 
ressaltar que a comunidade escolar tem mais familiaridade com o bairro de Mirandópolis, sendo que 
muitas pessoas com quem conversamos ao longo da pesquisa sequer conhecem o distrito em que a 
escola está situada. 
3 O município de São Paulo, que ocupa uma área de 1,5 mil Km2, ultrapassou a marca de 10 milhões 
de habitantes, segundo o senso do IBGE/2000. A região metropolitana de São Paulo é considerada o 
quarto maior aglomerado urbano do planeta, só perdendo para Tóquio, Cidade do México e Bombaim. 
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Em relação aos equipamentos, a escola possui biblioteca, laboratório de ciências, 

sala de vídeo e de informática, duas quadras poli-esportivas e um auditório. 

Como a maioria das escolas públicas, a EE Rui Bloem também enfrenta alguns 

problemas, como a falta de aparelhagem (nova) no laboratório de ‘ciências’ e a sala de 

informática desativada, por exemplo. Em relação ao último problema citado, há 

computadores, mas falta pessoal especializado para colocá-los em uso. 

Há também um Centro de Estudos de Línguas Modernas bem atuante e requisitado, 

com cursos gratuitos de francês, espanhol, italiano, japonês e alemão. O curso de alemão 

foi criado a partir da parceria do Instituto Goethe com o Projeto da Agenda 21 Escolar da EE 

Rui Bloem, a fim de instituir um intercâmbio entre alunos das duas nações. 

O projeto denominado Agenda 21 Escolar da EE Rui Bloem foi introduzido em 2001, 

pela professora Vitória Ma. de Fátima E. Rocha, logo após ter participado de um curso sobre 

educação ambiental, onde recebeu o convite dos organizadores para implantar o projeto de 

Agenda 21 na escola onde lecionava. 

Com o aval da direção da escola, o trabalho vem sendo coordenado voluntariamente 

por um grupo de professoras de biologia – Vitória Maria de Fátima Encarnação Rocha, 

Maria Lucia Emi Kato Mitsuiki, Sandra Gomes Calhada e Alda C. Garcia. 

A participação geral do corpo docente nas ações do projeto é voluntária e 

inconstante, dependendo do tipo de ação sugerida pelas coordenadoras do projeto, em 

parceria com a direção da escola. 

Os professores de geografia desta escola não tem um papel de liderança no projeto 

e, de um modo geral, participam pouco das diversas ações, restringindo-se muito ao 

trabalho em sala de aula. 

No período de 2001 a 2003, o projeto contou com a assessoria técnica da educadora 

Diney dos Santos, que uma vez por semana, no HTPC das 4as. feiras à tarde, trabalhava 

junto às professoras de biologia, geografia e de outras áreas, os temas ligados à Agenda 21 

e a incorporação destes no ambiente escolar. 

Do ano de 2001 até os dias atuais, vem sendo desenvolvidas diversas ações em prol 

da melhoria do ambiente escolar e da sua comunidade. A primeira atividade desenvolvida 

com base no planejamento participativo sugerido pela Agenda 21 Global foi o diagnóstico da 

situação da escola a partir dos diversos atores envolvidos com a mesma. Ocorreu no dia 

05/06/2001 a ‘leitura ambiental da escola’, onde os alunos responderam um questionário 

com quatro perguntas norteadoras (o que temos?; como está?; por que está assim?: O que 

podemos fazer para melhorar?). 
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Dentre os pontos levantados no questionário, a quantidade de lixo gerada e a sujeita 

nas dependências da escola receberam destaque. Seguindo a mesma linha da atividade, a 

direção, coordenação e professores foram ouvidos pelo grupo da Agenda 21 sobre o 

ambiente escolar. A partir da análise dos dados coletados, optou-se por trabalhar a questão 

dos resíduos e implantar a coleta seletiva na escola. 

A segunda atividade oficial do projeto foi a ‘coleta seletiva inaugural’, que contou com 

a colaboração de todos os professores, alunos, funcionários e de uma empresa que trabalha 

com a retirada dos resíduos selecionados. Conforme ressaltou a professora Vitória Rocha, 

foi um dia de grandes experiências, onde os alunos coletaram o lixo, separaram, analisaram 

e conduziram aos respectivos latões da coleta seletiva – papel, plástico, vidro, alumínio e 

orgânico. 

Esta atividade foi seguida de um trabalho junto aos professores e dentro de sala de 

aula, com apresentação de fitas de vídeos, palestras e atividades direcionadas ao tema. 

Os funcionários da escola, em especial os que trabalham com a limpeza, 

participaram de reuniões sobre o problema dos resíduos e a nova forma de coleta. 

Paralelamente às atividades citadas acima, o Instituto Goethe, na pessoa do Sr. 

Güinter Kipfmüller, ex-diretor da instituição, acompanhou o projeto com o intuito de implantar 

um curso de alemão na escola, para futuro intercâmbio com troca de informações e viagens, 

entre os estudantes da EE Rui Bloem e da Alemanha. Desta forma, o curso foi inserido na 

programação do centro de línguas da escola. O curso vem sendo realizado até os dias 

atuais, mas o intercâmbio ainda não se efetivou por problemas internos do projeto. 

Um outro problema levantado pela comunidade escolar foi a falta de higiene da 

cantina, bem como a oferta de alimentos de baixa qualidade. Em 2002, realizou-se uma 

mobilização junto à toda a escola, com a organização de um abaixo-assinado e a 

elaboração de diretrizes para a melhoria da cantina. Como resultado, os cantineiros foram 

substituídos na época da renovação do contrato, por não terem interesse em seguir as 

novas diretrizes. 

Em 2003 houve continuidade das ações da coleta seletiva, ocorrendo também a 

abertura de canais de participação junto aos alunos com atividades extra-classe. 

Em relação aos trabalhos extra-classe, desde 2002 há um grupo responsável pela 

coleta seletiva da escola. Este grupo é composto pelas quatro professoras de biologia 

coordenadoras do projeto, por alguns alunos, funcionários da limpeza e com a colaboração 

sazonal de alguns professores . Num regime de voluntariado, o grupo oferece uma hora de 

sua semana para divulgar o programa, recolher os descartáveis, em especial o papel, nos 
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diversos recipientes espalhados pela escola, e separa-los para a venda. O dinheiro 

arrecadado é revertido para a manutenção do projeto. 

Desde setembro de 2003, vem sendo oferecida também uma oficina de capacitação 

de agentes multiplicadores em Educação Ambiental, para um grupo alunos. Esta é uma 

atividade permanente que ocorre uma vez por semana, das 12h às 13h, horário 

intermediário entre o final das aulas do período da manhã e o início das aulas do período da 

tarde. 

Os principais objetivos da oficina são: ampliar o entendimento dos alunos em relação 

ao projeto Agenda 21 Escolar da EE Rui Bloem; estimular a reflexão sobre as questões 

sócio-ambientais locais (escola e comunidade); propiciar a “potência de ação” nos indivíduos 

e no grupo; e contribuir para a produção de conhecimento comprometido com a melhoria da 

qualidade de vida e ambiental. 

O grupo é formado em média por 20 alunos, dos 1os., 2os. e 3os. anos do período 

diurno (manhã e tarde). A seleção dos alunos participantes obedeceu aos critérios 

estabelecidos pelas professoras de biologia, ou seja, o interesse na área ambiental e o bom 

comportamento. No entanto, o trabalho conta também com a participação de outros alunos 

que pediram para fazer parte do grupo. 

O planejamento das atividades desta oficina foi realizado pela pesquisadora e pela 

professora pela Vitória Rocha, seguindo uma linha dialógica, voltada à reflexão das 

questões sócio-ambientais locais, e ao fomento à cultura de participação e mobilização. 

Buscou-se também inserir atividades que estabeleçam conhecimentos abertos e não 

‘acabados’, com vistas a proporcionar uma visão ampla da realidade, de seus problemas e 

possíveis soluções, a partir de diversas perspectivas e pontos–de-vista. Conforme destacou 

Medina (2000:15), estes pontos são importantes caminhos para a formação em Educação 

Ambiental . 

Nesta perspectiva, tomou-se como base a Oficina do Futuro, elaborada pelo Instituto 

Ecoar para a Cidadania, que visa fomentar a discussão dos problemas e soluções locais por 

meio de uma série de atividades participativas. 

Foram utilizadas também técnicas de Edu-comunicação para fazer o levantamento e 

divulgação preliminar do panorama sócio-ambiental do espaço escolar. Um exemplo é o 

Jornal Mural, denominado pelos jovens de ‘Muro das Informações’. 

Utilizou-se também propostas Freirianas ligadas à Pedagogia da Autonomia, 

principalmente em relação aos itens relacionados ao bom senso, à ética, à alegria e 

esperança, ao respeito aos saberes dos educandos, e em especial ao fomento à pesquisa. 

 10519



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Dentre as avaliações optativas aplicadas junto ao grupo, foi perguntado sobre o que 

leva os alunos a participarem da oficina, obtendo-se as seguintes respostas: “a importância 

em se dedicar a uma causa como esta”; “o pensamento de que algo irá mudar”; “os temas 

que são abordados e os alunos que participam”; e “ajuda à escola”. 

Quando questionados sobre o que gostariam que permanecesse na oficina, os 

alunos apresentaram as seguintes respostas: o jornal mural e a idéia de organizar um outro 

evento (Dia do Meio Ambiente); a motivação dos participantes; a união do grupo; e as 

dinâmicas. 

Os pontos negativos levantados foram a falta de participação de alguns integrantes, 

a pouca divulgação, e o pouco tempo destinado à realização da oficina que é de somente 

uma hora semanal. 

As atividades do ano de 2003 foram finalizadas com uma oficina de sensibilização 

voltada ao corpo docente. 

O objetivo desta oficina foi retroalimentar o projeto Agenda 21 Escolar, no sentido de 

envolver e motivar os professores à participação efetiva em 2004. Além disso, havia também 

a necessidade de conversar (dialogar) com os demais professores, sobre a idéia de se fazer 

um trabalho coletivo, envolvendo todo o corpo docente e discente sobre o tema água no ano 

de 2004. 

Calvache (1999 apud SATO 2000) coloca que o ponto inicial para um trabalho junto 

aos professores sobre Educação Ambiental (EA) é “ trazer a sedução para a formação (...) ”. 

O autor ressalta ainda a necessidade de formar a equipe “através da solidariedade, do 

reconhecimento das lideranças, das estratégias e dos objetivos em grupos, com respeito 

ético às emoções (...).” 

Com base neste pressuposto, selecionou-se para a oficina algumas atividades de 

integração e de relaxamento, jogos cooperativos, momentos de diálogos em grupo e sub-

grupos, e uma rápida palestra. Todas as atividades estavam embasadas na filosofia da 

educação ambiental emancipadora. O intuito foi o de apresentar a Educação Ambiental 

enquanto prática para a melhoria da qualidade de vida individual e coletiva, por meio da 

participação cidadã. Esta opção foi bem aceita pela direção da escola e pelas responsáveis 

pelo projeto. 

Um importante aspecto desta oficina foi a escolha do tema gerador Água, a partir de 

um processo dialógico e posteriormente eleitoral, para ser trabalhado no 1º semestre de 

2004 pelo coletivo escolar. 
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A avaliação da oficina foi opcional, mas todos os professores que responderam 

deram um retorno positivo à atividade, como pode ser constatado nas frases destacadas a 

seguir, “uma oficina bem direcionada, com atividades conscientizadoras e relaxantes 

bastante significativas. A parte teórica foi exposta com bastante clareza, sem nenhum 

discurso prolixo”; “as dinâmicas de grupos foram bastante proveitosas”; “ocorreu união de 

todos os professores e a democracia de opiniões”; e “é importante estar sempre revendo o 

trabalho. É através desses momentos que podemos melhorar as ações”. 

Em relação aos pontos negativos citados, destacaram-se o curto tempo disponível 

para a discussão e as poucas oportunidades de se realizarem encontros desta natureza. 

4. MULTIDISCIPLINARIDADE EM FUNÇÃO DO TEMA GERADOR ÁGUA – 1º SEMESTRE 
DE 2004 

A primeira atividade oficial ligada ao tema gerador água foi a oficina de ‘formação’ 

para os docentes da escola sobre a temática. Esta atividade ocorreu no dia 26 de fevereiro 

de 2004, no período das 7h30 às 12h, dentro da semana de planejamento escolar. 

Este tema foi escolhido pela sua relevância à sociedade e aos outros seres viventes 

no planeta, e pela má gestão e falta de percepção em relação ao recursos hídricos. 

Também naquele período, a mídia noticiava com uma certa freqüência o problema dos 

baixos níveis de água dos reservatórios que abastecem a cidade de São Paulo e a 

eminência do racionamento de água. A Igreja Católica, nesta mesma época já havia 

pronunciado que o tema da campanha da fraternidade de 2004 seria ‘Água, fonte de vida’. 

Além do mais, este tema pode ser trabalhado pelas diversas disciplinas escolares. 

Com isso, esta Oficina buscou levantar o conhecimento dos professores sobre o tema, de 

forma interdisciplinar, focando-se nas questões relacionadas à água no dia-a-dia, como seu 

uso/consumo/consciência pessoal e coletiva, além da questão da água no ambiente escolar. 

Trabalhar as questões que envolvem o cotidiano das pessoas é fundamental para a 

formação em Educação Ambiental. Medina (2000:10) coloca que devemos “aproximar a 

realidade ambiental das pessoas, conseguir que elas passem a perceber o ambiente como 

algo próximo e importante nas suas vidas; é verificar, ainda, que cada uma tem um 

importante papel a cumprir na preservação e transformação do ambiente em que vive.” 

Esta autora destaca ainda que o curso/oficina deve permitir a discussão e 

assimilação prática de metodologias participativas que posteriormente poderão ser utilizadas 

na escola. 
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Com base nestes pressupostos, foram selecionados para a oficina alguns jogos 

cooperativos, momentos de diálogos e de trabalhos em grupo e sub-grupos, e mini-

palestras. 

As questões levantadas pelos professores ao longo da discussão, em relação ao 

tema específico, e ao valor da conta de água da Escola, no mês de fevereiro (cerca de 

R$6.000,00) foram: 

- Desenvolver um trabalho de conscientização a todos que utilizam as dependências da 

escola (alunos, professores, funcionários, direção, pais etc.).; 

- Todas as disciplinas trabalharão com o tema água junto aos alunos; 

- Na semana do meio ambiente deverá ocorrer uma exposição de todos os trabalhos 

sobre a temática; 

- Avaliar a possibilidade de trocar as válvulas de descarga e as torneiras do banheiro por 

equipamentos que economizem água; 

- Consertar os vazamentos dos canos de água limpa e suja. Fazer parceria com a 

SABESP, que oferece um curso sobre este tema, entre outros, por exemplo; 

- Elaborar um projeto para a(s) nascente(s) que está (ão) localizada(s) na área do colégio, 

com a participação dos diversos atores envolvidos (professores, alunos, funcionários 

etc.), principalmente direção e APM. 

- Encontrar parceiros para despoluir a água e reutilizá-la, uma vez que é um desperdício 

ter água contaminada em abundância, enquanto a conta de água da escola é muito alta, 

e ainda ‘ter que vivenciar’ um racionamento de água da SABESP; 

- Colocar uma placa informativa na mina dentro do colégio, e mostrá-la aos professores 

novos; 

- Desenvolver um projeto para aproveitar água da chuva; 

- Fazer uma parceria com a FATEC SP, no curso técnico de Obras Hidráulicas e 

Saneamento Ambiental, para a elaboração e execução do projeto no colégio. 

Os professores reuniram-se também por áreas (ciências humanas, da natureza, 

códigos e linguagens) para refletirem sobre os procedimentos e conteúdos a serem 

trabalhados junto aos alunos em relação à questão da água. A seguir é apresentado um 

resumo das principais propostas. 
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• Área - Códigos e linguagens Ü Visita à estação de água; produção de texto; elaboração de 

um concurso; história em quadrinhos; confecção de cartazes; etc. 

• Área – ciências humanas Ü Distribuição dos recursos hídricos; história da água; formação 

das principais sociedades; geopolitica da água; saneamento básico; símbolo da água nas 

religiões, etc. 

•Área – Ciência da Natureza, matemática e suas tecnologias Ü Entrevistas com a 

comunidade; preservação dos mananciais; água como agente social; história das nascentes 

e canalização do rio da escola; registro de águas poluídas e não poluídas na cidade de São 

Paulo; trabalhos com materiais recicláveis; pesquisa: de onde vem a sua água; etc. 

Em relação à avaliação da oficina, que foi optativa, no geral as respostas foram 

positivas, como por exemplo, “nesse momento de planejamento, a oficina foi importante 

para repensar ações pedagógicas que possam elencar conteúdos teóricos e práticos”; “ 

Levantar problemas, propiciar a discussão e a conscientização e buscar soluções para 

entraves e obstáculos que dificultam as ações. Isto é positivo”; “Houve uma grande 

interação entre as diversas disciplinas com uma mesma preocupação – a melhoria da 

qualidade de vida para todos”; A oficina “trouxe para discussão problemas reais da escola 

deixando de lado questões apenas ‘acadêmicas’ ”. 

Entre os pontos negativos levantados, estão: “a falta de um calendário que propicie a 

continuidade dos encontros”; “sempre há dispersão, porque há uma tendência de discutir 

apenas temas da própria área”; “poderiam ter sido colocadas questões diferentes para 

diferentes grupos” (no caso da primeira atividade, em que todos os grupos receberam as 

mesmas cinco perguntas sobre a questão da água no cotidiano). 

Em relação ao trabalho junto aos alunos, os professores buscaram seguir o 

planejamento realizado na oficina, alguns fizeram parcerias com seus colegas da área e de 

outras, ou trabalharam de forma individual. 

No segundo bimestre, houve uma intensificação dos trabalhos sobre o tema água, 

em função do evento a ser realizado no Dia do Meio Ambiente (05/06), isso por que os 

resultados das atividades junto aos alunos deveriam ser expostas à comunidade. 

Para fortalecer o trabalho realizado em sala de aula, o grupo da Agenda 21, em 

conjunto com a professora de Artes, conseguiu agendar junto à SABESP visitas 

monitoradas à Estação de Tratamento de Água da Boa Vista – SP. 

Foram convidados a participar deste trabalho de campo 120 alunos (40 de cada 

período) e nove professores de diversas áreas. Cada um dos alunos escolhidos representou 

a sua sala de aula na atividade, e posteriormente apresentou os resultados para a mesma. 
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Em paralelo às atividades oficiais, o grupo de alunos participantes da Oficina de 

Agentes Multiplicadores debateu ao longo do primeiro semestre os problemas da água, 

tanto da escola, quanto da comunidade, e como produto deste trabalho elaboraram cartazes 

sobre o tema para a festa das Nações, primeiro evento festivo do ano na escola aberto à 

comunidade, realizado no mês de março. Esses alunos realizaram também a segunda 

edição do jornal mural e elaboraram uma peça de teatro sobre os temas Água e Agenda 21 

Escolar, que foi apresentada no evento do dia do Meio Ambiente - 05 de junho de 2004 -. 

Algumas disciplinas trabalharam a temática em sala de aula, mas não 

desenvolveram produtos a serem expostos no evento, como foi o caso da geografia. 

A professora Rose Mari Sibinel Fasciani, que leciona a disciplina geografia junto aos 

2ºs. e 3ºs. anos da manhã, trabalhou o tema “Hidrografia no Brasil: estudo e reflexão do 

fator água em nosso país”, que resultou na elaboração de textos e posterior dramatização 

por parte dos alunos. O trabalho foi desenvolvido em grupo e apresentado em sala de aula, 

ao longo do 1º semestre. 

O professor Antônio Coelho Moreira, também da disciplina geografia, fez uma longa 

discussão junto aos seus alunos dos 2ºs. anos da tarde sobre as Bacias hidrográficas 

Brasileiras, e junto aos 3ºs.anos da noite sobre a distribuição de água no mundo. Esse 

professor ressaltou que trabalha correlacionando a teoria à prática, por meio de 

problematizações. 

A professora de geografia Maria de Lourdes Gonzaga Lapa trabalhou com os 1ºs. 

anos da tarde o conceito de rede hidrográfica, como pressuposto para discutir o uso da água 

nas atividades urbanas e agrárias, a despoluição dos rios e as redes de coleta de esgoto. 

Utilizou como recurso didático recortes de jornais e de revistas sobre a temática. 

Nas semanas que antecederam ao evento, os alunos elaboraram em grupo trabalhos 

sobre o temática da água em diversas disciplinas. 

Foram feitos, por exemplo, os seguintes trabalhos: maquetes ou cartazes sobre 

tratamento de água, ou poluição dos recursos hídricos em Química e Biologia; História em 

Quadrinhos sobre a importância da água, ou o racionamento de água em Artes Plásticas e 

Português; Pesquisa Fotográfica sobre cursos d’água poluídos em Artes para os alunos no 

noturno; cartazes sobre a mística da água nas religiões em Filosofia; cartazes sobre a 

história da água na disciplina de história, entre outros. 

A Semana do Meio Ambiente, e em especial, o evento do Dia do Meio Ambiente foi 

planejado ao longo do primeiro semestre de 2004 pelo grupo de professoras responsáveis 

pelo projeto da Agenda 21, pela coordenação, pela direção da escola, e em conjunto com a 
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professora de artes Maria Ivone Botéquio de Moraes, e com a colaboração esporádica de 

outros professores. 

No início do 2º bimestre, começou a ser elaborado por este grupo, o projeto da 

Gincana sócio-ambiental. 

A atividade foi idealizada para estimular a participação dos alunos no evento do dia 5 

de junho, além de aprofundar o aprendizado sobre os temas sócio-ambientais locais. Das 

sete provas, duas, em especial, tratavam da transformação do espaço geográfico local, com 

a realização de entrevistas junto à antigos moradores do bairro e com a utilização de 

fotografias de diversas épocas. 

 A atividade era optativa, e as equipes (compostas por 5 a 10 alunos) inscritas tiveram 

uma semana para realizarem as provas, até o dia 5 de junho, data em que os membros da 

comissão julgadora analisaram o conteúdo das provas e anunciaram as cinco classificadas. 

  Os prêmios da Gincana foram oferecidos pela Associação de Pais e Mestres (APM) 

da EE Rui Bloem, pelo projeto de coleta seletiva da escola, e por diversas Organizações 

Não Governamentais. Vale ressaltar que, pela primeira vez desde que o projeto começou 

em 2001, foram estabelecidas parcerias deste tipo. 

No início do mês de maio, a direção da escola foi procurada por representantes da 

associação do bairro, denominada Sociedade Defenda Mirandópolis – SAM, para 

estabelecer parceria na semana do Meio Ambiente. A associação propôs à escola a 

realização de algumas palestras sobre temas ambientais, e em contrapartida a escola 

cederia o espaço. A SAM sugeriu que as palestras fossem direcionadas e abertas à 

comunidade da escola e também aos moradores do bairro. 

Foram realizadas duas palestras sobre “Cidadania Ambiental”, ministradas pelo 

sociólogo Edson Silva, que ocorreram no dia 1º de junho, às 10h, e no dia 2 de junho, às 

19h30. Uma outra palestra, cujo tema foi “Lixo e Reciclagem”, ministrada pelo engenheiro 

Francisco Luiz Rodrigues, foi realizada também no dia 1º de junho, às 16h. Cada uma 

dessas palestras foi aberta por uma das professoras representantes do Projeto Agenda 21, 

que explanaram sobre o histórico do projeto e sobre a Semana do Meio Ambiento da escola. 

O evento em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente foi realizado no dia 05 

de junho, das 8h às 12h e esteve aberto à comunidade. 

Em toda a parte da manhã, os visitantes puderam ver os trabalhos expostos, sendo 

que às 9h30 ocorreu a apresentação da peça de teatro dos alunos da oficina da Agenda 21. 

A gincana ocorreu às 10h30, mobilizando um grande número de pessoas. Foram 

convidados oito jurados, sendo cinco professores de diversas áreas (geografia, português, 
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matemática e inglês), a coordenadora pedagógica do diurno, a zeladora da Escola e um 

representante da APM. Na locução estava um professor de educação física e uma das 

coordenados do projeto, além de uma série de professores, que deram apoio técnico ao 

longo do evento. 

Das dez equipes inscritas, somente cinco compareceram no dia do evento. Segundo 

relato dos alunos participantes da atividade, foi difícil realizar as provas da gincana, pois 

estavam repletos de trabalhos para entregar na escola, além de não residirem no bairro de 

Mirandópolis. 

A equipe que ganhou a gincana, denominada de “Os Encostos”, com alunos de três 

classes do primeiro ano (F,G e J), também recebeu a medalha pela melhor maquete. Todos 

os integrantes das equipes que participaram da gincana também foram premiados. 

Com o intuito de reconhecer os alunos que realizaram os melhores trabalhos 

expostos, foram eleitas pelas professoras representantes do projeto Agenda 21, as três 

melhores maquetes e histórias em quadrinhos. 

 Segundo relato do vice-diretor da escola, Sr. José Carlos Marquezin, o evento foi 

muito positivo, mas há alguns aspectos que precisam ser melhorados, como por exemplo a 

participação de alunos e pais. Assim, o vice-diretor pretende inserir o evento no calendário 

escolar, tornando-o oficial. 

A nova coordenadora pedagógica do diurno, Eliana Marquezin, ressaltou a 

importância deste tipo de evento para a comunidade escolar, revelando que será dado um 

maior espaço nos HTPCs do próximo ano para a organização do mesmo, com um maior 

incentivo à participação dos professores. 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO 

 Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a EE Rui Bloem preza pelo ensino de 

qualidade e busca manter o status de uma das melhores escolas da rede. 

 Um projeto pedagógico de cunho sócio-ambiental, tal como a Agenda 21 Escolar, 

vem reafirmar os ideais da escola, pois é uma atividade em consonância com as diretrizes 

do MEC e da Secretaria da Educação, e com os interesses e as discussões atuais da 

sociedade. 

Um dos aspectos que pode ser destacado, em relação à Agenda 21 Escolar, é o 

tempo de execução e manutenção do projeto, que iniciou-se em 2001 e segue até os dias 

atuais, com perspectivas de continuidade. A iniciativa de se desenvolver um projeto de 

Educação Ambiental a longo prazo, com uma linha mestra e um eixo temático-metodologico, 
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neste caso a Agenda 21 Global, as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental e 

o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global 

-, é extremamente positivo. 

 No entanto, vale ressaltar que o grande mérito deste trabalho deve-se a um grupo 

de professoras de biologia - Vitória Ma. de Fátima E. Rocha, Maria Lucia Emi Kato Mitsuiki, 

Sandra Gomes Calhada e Alda C. Garcia – que destinam uma parte de seu tempo livre para 

o coordenar e atuar no projeto. É claro que o aval e o apoio da direção e da coordenação da 

escola, bem como a assessoria voluntária da educadora Diney dos Santos no período da 

inserção do projeto na escola, e a colaboração de alguns professores nestes últimos anos, 

entre eles a professora de Artes Maria Ivone Botéquio de Moraes, devem também ser 

citados como pontos relevantes. 

Os professores de geografia, por sua vez, vêem com ‘bons olhos’ o projeto, embora 

participem ainda de forma periférica, aceitando ou não as decisões tomadas pela 

coordenação da Agenda 21 escolar. Estes professores tem muito a colaborar com o projeto, 

principalmente no que se refere à leitura e entendimento do espaço geográfico na escola e 

entorno. É importante ressaltar que eles já desenvolvem, junto ao corpo discente, 

importantes trabalhos a partir do cotidiano do aluno. No entanto, é preciso que se busque a 

integração esses trabalhos com a perspectiva do projeto, com vistas a compartilhar e 

ampliar os conhecimentos e o diálogo com as outras disciplinas, fortalecendo as ações de 

forma coletiva. 

Um projeto como este necessita de um grupo entrosado e capacitado, tanto em nível 

de conteúdo como em relação à liderança, para coordenar as diversas ações, dentre elas 

formar os diversos segmentos da comunidade escolar e fomentar a participação e 

mobilização. 

É um projeto que já conseguiu resolver alguns problemas sócio-ambientais da 

escola, principalmente em relação à sujeita e o destino do lixo, com a implantação da coleta 

seletiva. A melhoria da qualidade de alimentos e serviços na cantina, com a troca de 

cantineiro, também é digna de menção, bem como a diminuição do consumo de água na 

escola, tendo em vista a compreensão sobre o utilização deste recurso, a fim de evitar o seu 

desperdício. 

Todas estas ações surgiram a partir das demandas da comunidade escolar, 

detectadas por meio de aplicação de questionárior, como a leitura ambiental, além de 

conversas, discussões, votações, etc. Outro ponto fundamental foi a participação, pelo 

menos de uma parcela da comunidade, para a resolução dos problemas. 
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Estes aspectos devem ser considerados para a implantação do Projeto Agenda 21 

Escolar, visto que os objetivos centrais de tal projeto estão relacionados à compreensão e 

resolução dos problemas sócio-ambientais da escola e também de sua área de entorno. No 

caso da EE Rui Bloem, verificou-se que a maior parte do corpo docente não mora no bairro. 

No entanto, a Associação de Moradores do bairro de Mirandópolis tem se aproximado da 

escola, para desenvolver atividades em comum. 

É muito complexo conseguir 100% de adesão ao projeto, principalmente numa 

escola que tem aproximadamente três mil alunos, e por volta de duzentos professores, que 

estão divididos em três turnos (manhã, tarde e noite). Mesmo com alguns canais de 

participação abertos, como a oficina da Agenda 21 Escolar para alunos, o grupo voluntário 

da coleta seletiva, além do Grêmio, da APM, do Conselho Escolar e das reuniões de 

planejamento e do HTPC’s, ainda há necessidade de um maior envolvimento da 

comunidade em prol da escola e do projeto. 

Outro ponto a ser destacado é a falta de um canal ou um momento específico que 

interligue estes diversos grupos e interlocutores, principalmente para o projeto. Neste 

sentido, talvez seja interessante a organização de uma ‘Comissão para questões sócio-

ambientais’, com representantes dos diversos segmentos da comunidade e escolar. Talvez, 

o Conselho Escolar pudesse assumir esta função. 

A escola conseguiu equacionar os momentos de vivências ligados à temática sócio-

ambiental para os alunos. O projeto oferece duas atividades extra-classe, a Oficina da 

Agenda 21 Escolar e o Grupo da Coleta Seletiva. 

A oficina tem se constituído em um espaço de diálogo e de reflexão, que visa a 

formação de lideranças, pautadas pelos princípios éticos e de convívio solidário. Verificou-

se, por meio das avaliações realizadas, que este momento tem sido positivo para os alunos, 

que desejam a continuidade e a expansão desta atividade extra-classe. 

O grupo de voluntários da coleta seletiva desenvolve há quase dois anos um papel 

importante dentro da escola, sobretudo no que se refere à ‘conscientização’ em relação ao 

consumo e ao descarte do lixo, além do trabalho de separação e venda do material. Esta 

atividade gerou, em conjunto com as realizadas dentro da sala de aula sobre a temática, um 

resultado bastante relevante, visto que 99,9% dos alunos entrevistados na avaliação 

responderam dar uma destinação adequada para o lixo que produzem. 

Em relação ao trabalho desenvolvido no primeiro semestre de 2004, sobre o tema 

‘Água’, é importante destacar a efetiva participação do corpo docente, direção e 

coordenação na sua escolha. As duas oficinas voltadas para estes segmentos propiciaram o 
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diálogo e o entrosamento do grupo para o planejamento das atividades, tendo sido bem 

avaliadas pelos professores, principalmente em relação aos espaços de discussão. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na prática, o projeto Agenda 21 Escolar da EE Rui Bloem envolveu diversas 

disciplinas, que em alguns casos atuaram separadamente ou em conjunto, atingindo uma 

grande quantidade de alunos. Mesmo com alguns problemas organizacionais, é importante 

destacar que o tema ‘água’, tratado no 1º semestre de 2004, foi bem discutido em toda a 

sua abrangência. 

O trabalho conseguiu envolver, pela primeira vez nesta escola, a SABESP, a APM, o 

Grêmio e a Associação de Moradores do Bairro de Mirandópolis no projeto, em alguns 

casos com o estabelecendo de parcerias. 

 O evento da semana do Meio Ambiente e em especial o dia do Meio Ambiente 

(05/06) gerou uma nova ‘energia/movimentação’ no ambiente e nas pessoas envolvidas, 

havendo até o fortalecimento de laços de amizades, com a confecção dos trabalhos e 

organização da exposição, entre os participantes da peça de teatro e da gincana sócio-

ambiental. 

O trabalho resultou também na diminuição da conta de água da escola, nos meses 

subsequentes, e numa forte divulgação da Agenda 21 Escolar, uma das principais 

pretensões do grupo de professoras responsáveis pelo projeto e também dos alunos 

participantes da Oficina. 

Por fim, o desejo por parte de um grupo de professores, de alunos, da coordenação 

e da direção de que o projeto continue é um forte indicativo da relevância de um trabalho 

como este para a escola e para a vida da comunidade. 
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