
ara os mais velhos, é difícil ima-
ginar que hoje uma criança por
volta dos seis anos de idade nun-
ca tenha tido contato físico com

a terra. Antes, isso era sinal de aprovei-
tar a infância: se sujar, brincar na rua e
na lama fazia parte do cotidiano. Com a
violência, metrópoles cada vez maiores
e tecnologias altamente atraentes, mui-
tas crianças acabam conhecendo a natu-
reza de perto apenas quando chegam na
escola, isso quando as instituições de en-
sino se preocupam com questões de sus-
tentabilidade e preservação do meio am-
biente, assuntos que estão na pauta das
principais lideranças mundiais e que in-
vadiram a sociedade, principalmente na
última década. O desafio é: como deixar
a sua escola mais sustentável, com ações
simples e práticas no dia-a-dia?

A Escola Alemã Corcovado, do Rio de
Janeiro, é um exemplo. Corri pequenos
investimentos e projetos simples, conse-
guiu mobilizar a comunidade do entorno

e envolver os pais na "rotina verde". Um
dos projetos é a "Horta Escolar", que já
existe há 15 anos. "A proposta é trabalhar
uma educação ambiental crítica, na qual
os alunos podem, através do contato di-
reto com os elementos da natureza, reali-
zar experimentos que os levem conhecer
melhor, e de forma prática, os problemas
ligados à interação do homem com a na-
tureza", explica o professor de Educação
Ambiental Danilo de Carvalho Netto.

Durante o projeto, o professor perce-
beu que muitas crianças tinham somen-
te ali o primeiro contato físico com terra
e plantas. "Nossos alunos são essencial-
mente urbanos e esse contato proporcio-
na uma nova conexão com tudo que os
cerca, possibilitando de forma concre-
ta a compreensão de relações naturais
e a participação de nós e deles mesmos
nesse processo", salienta Danilo. Além
da questão ambiental, o projeto da hor-
ta também aborda a consciência alimen-
tar, assunto, de acordo com o professor,
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urgente para todas as escolas. "Eles con-
seguem compreender de onde vem o ali-
mento, além de propiciar aos professores
a realização de trabalhos sobre segurança
e qualidade alimentar".

Na EAC, todos os alimentos e tem-
peros plantados e cultivados são consu-
midos na escola e a hora da colheita cos-
tuma ser muito aguardada pelos alunos.
"É sempre uma festa para eles", conta o
professor. Outra atitude tomada pelo co-
légio é utilizar apenas reciclado para con-
fecção de provas, testes c folhas de exer-
cício. "Também fazemos a nossa parte,
não ficamos apenas na palavra", enfatiza
Danilo. A escola faz, ainda, coleta seletiva
de papel com ajuda do "Papa Papel", uma
lixeira coletora presente em todas as salas
de aulas e corredores. Com parte do ma-
terial arrecadado, a escola elabora uma
reciclagem artesanal e produz cartões,
envelopes c papeis de carta. "Também
conseguimos doar uma boa parte a suca-
teiros do bairro, para que o papel chegue
até as usinas de reciclagem", esclarece o
professor.

Segundo Danilo, a discussão do te-
ma sustentabilidade deve ser urgente
nas escolas. "Quanto mais cedo, melhor.
Buscar um novo olhar para o mundo
faz com que as crianças tragam um no-
vo jeito de se fazer coisas e de pensar".
Mostrar exemplos de atitudes solidárias
e cooperativas, onde o cuidado se mani-
feste com força, para o professor, é o me-
lhor caminho para a conscientização e
formação de cidadãos mais críticos. "Se
a sociedade é antiecológica c as nossas
escolas também forem, nossos alunos
perdem esse olhar. Trabalhamos para
que eles sejam adultos que mudem nos-
so modelo de vida e desenvolvimento,
que hoje é tão predatório".

Outra atitude consciente da Escola
Alemã Corcovado foi coletar água da chu-
va para utilizar na "Horta Escolar". A
água é recolhida por um telhado e leva-
da por uma calha e um tubo até uma cai-
xa de água. O custo da obra, com. a com-
pra do recipiente e algumas conexões de
tubos, foi de R$ 500. "A economia finan-
ceira ainda é pequena, pois a água vai
apenas para regar o plantio. Mas temos
planos de aumentar o sistema de coleta e
armazenagem para outros pontos da es-
cola", diz o professor Danilo.

SOLIDARIEDADE
A Associação Educacional Miraflores, em
Niterói (RJ), trabalha com um outro pilar
da sustentabilidade: a solidariedade. No
final de 2008, com as chuvas que arrasa-
ram boa parte de Santa Catarina, todos
os alunos se organizaram para arrecadar
o maior c mais variado tipo de doações
possíveis. A coordenadora pedagógica
Branca Serodio Portes conta que os alu-
nos mobilizaram toda a comunidade. Eo-
ram toneladas de alimentos e roupas tra-
zidas até a escola. "A solidariedade ajuda
a olhar o outro sem preconceitos e a reco-
nhecer que fazemos parte da mesma so-
ciedade", salienta.

Outros projetos sociais integram o co-
tidiano da escola. Um deles foi desenvol-
vido na creche do Morro do Cavalão, no
bairro de Icaraí. Os alunos participantes,
todos do 7" ano do ensino fundamen-
tal, visitaram o local e também recebe-
ram visitas das crianças. "Nosso objetivo
foi o de tentar aproximar duas comuni-
dades aparentemente tão diferentes", diz
Branca. Jogos, brincadeiras, contação de
histórias e doações de brinquedos foram
algumas ações realizadas pelos estudan-
tes do Miraflores. "Queremos exercitar
um olhar mais humano, de solidariedade
e de respeito. E eles aprenderam muito".

Para o coordenador do Núcleo
de Pesquisa em Sustentabilidade da
Fundação Dom Cabral, Raimundo
Soares, ações sustentáveis implantadas
na escola ajudam a resolver problemas
que se arrastam ao longo da vida, cau-
sando uma visão distorcida da realidade.
"Conteúdos não são bem desenvolvidos e
a formação do aluno fica comprometida
sem uma discussão sobre os problemas
atuais, que é o caso do desequilíbrio am-
biental e desigualdade social". Segundo
o especialista, não levantar esses proble-
mas no colégio só formará adultos cada
vez mais imediatistas. "A falta de reflexão
fez com que muitas decisões fossem to-
madas sem medir as conseqüências em
médio e longo prazo".

NA GESTÃO
Em linhas gerais, o conceito de sus-
tentabilidade significa utilizar recur-
sos naturais, humanos e financeiros
para atender as necessidades presen-
tes sem prejudicar as gerações futuras,
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ou seja, ut i l izá-los de maneira ra-
cional. "Essa a t i tude c indicada pa-
ra qualquer organização, seja uma
escola ou uma fábrica", ressal-
ta o consultor da Sei Consultoria
cm Sustentabilidade, João Paulo
Alten felder. Para os colégios, de
acordo com o consultor, impor at i-
tudes é mais fácil, já que a escola
tem um grande poder de mobiliza-
ção, não só dentro dela, mas em to-
da a comunidade. "Tente fazer ações
que mobilizem os pais e os morado-
res do bairro para a manutenção da
escola. Muitas pessoas próximas po-
dem trabalhar como pintores e ele-
tricistas, por exemplo. Isso ajudaria
as escolas, principalmente as públi-
cas, na economia de verba".

No cotidiano, segundo João
Paulo, os administradores devem
ficar atentos com a racionalização
de água c energia elétrica, fazen-
do análise do consumo e dos valo-
res das contas. "Ele deve observar
se pode captar a água da chuva pa-
ra algum fim, como lavar pisos, por
exemplo. Trocar equipamentos que
economizem água, como torneiras
automáticas, também é uma boa al-
ternativa". Uti l izar insumos como
detergentes e produtos que agr idam
menos o meio ambiente não sai caro
e ainda mostra um bom exemplo aos

estudantes. "Não adianta apenas fa-
lar para a criança, tem de mostrar o
que se faz todos os dias".

Para poupar energia elétrica, o
consultor recomenda verificar o tipo
de lâmpada utilizada, trocar por mais
econômicas e aproveitar ao máximo a
luz natural. "O gestor deve olhar pa-
ra a sua prática e colocar essas ações,
mesmo que não haja necessidade de
cortar custos", salienta João Paulo.

De acordo com o consultor, para in-
tegrar toda a equipe e deixá-los cons-
cientes em relação a sustentabilidadc,
o primeiro passo é conscientizar os co-
laboradores, discutindo o terna c o pa-
pel da escola no processo. "Convoque-
os para discutir idéias e trace objetivos,
como programas que envolvam os alu-
nos e professores em prol de alguma
causa, seja ela social ou ambiental.
Coloque os projetos de forma lúdica
que consigam mobilizar os alunos".

Para gerar esses trabalhos positi-
vos dentro da escola, também é ne-
cessário que o líder comande seu time
de maneira sustentável. "Entenda os
interesses de cada um, verifique se
o salário está de acordo com a carga
horária c tente oferecer capacitação
para os funcionários. Não olhe ape-
nas para a necessidade momentânea
c trate todos de forma mais huma-
na", frisa João Paulo. G

18 GESTÃO Educacional8 março de 2009 PARA ASSINAR: www.gestaoeducacional.com.br

Text Box
RUPP, Isadora. Mais ação, menos palavras. Gestão Educacional, Curitiba, a. 4, n. 46, p. 16-18, mar. 2009.




