Lições de sustentabilidade
Fabiana Rewald
Trabalho com lixo eletrônico e pesquisa de campo para avaliar a eficácia da coleta seletiva
estão entre as novidades na educação ambiental promovida pelas escolas
Foi-se o tempo em que as ações de educação ambiental nas escolas limitavam-se à instalação
de cestos coloridos para separação de lixo. Coleta seletiva agora é o mínimo.
A preocupação com o meio ambiente está hoje presente até nas aulas de matemática, em
gráficos que mostram a quantidade de material reciclável arrecadado, por exemplo.
Na Castanheiras (Tamboré, Grande SP) e no Equipe (zona oeste), os professores de ciências
propuseram uma pesquisa de campo. Os alunos analisaram as lixeiras das escolas e viram que
o descarte nem sempre era feito no cesto correto.
A partir disso, criaram campanhas de conscientização. "Não basta ter latas para resíduos
recicláveis se as pessoas não sabem como jogar o lixo lá", diz Edward Zvingila, professor da
Castanheiras.
Outro objetivo das escolas é fazer com que os estudantes levem o que aprenderam para os
pais. Mas nem sempre é fácil mudar os hábitos dos adultos.
Em ao menos dois colégios consultados pela reportagem, os pais estranharam quando os
comunicados em papel foram trocados por e-mails.
Em outros casos, porém, as boas práticas passam a ser aplicadas em família. Arthur, 9, aluno
da Escola Viva (zona sul), e o pai, Marcelo de Carvalho Cunha, 41, construíram uma
composteira nos fundos de sua chácara em Cotia (Grande SP).
Na casa em que moram, na capital, adotaram a separação do lixo, e o que pode ser reciclado é
levado para a escola.
"Quando eu era criança, o máximo que fazia era apagar a luz para a conta não vir alta, e não
pensando na natureza", compara a mãe do garoto, Romina Boemer, 37.
Para Rose Marie Inojosa, diretora da Universidade Aberta de Meio Ambiente e Cultura de Paz,
a Umapaz - ligada à Secretaria Municipal do Verde-, uma boa educação ambiental passa por
dois eixos.
O primeiro é entender que compartilhamos o planeta com outros seres vivos. "No meio
urbano, a gente foi se afastando disso. E a gente acaba tendo medo de bicho e tratando árvore
como se fosse um cenário."
O segundo é discutir a questão do consumo, que está diretamente ligada à produção e à
destinação do lixo.
Além disso, é uma unanimidade entre as escolas que o assunto sustentabilidade deve ser
tratado interdisciplinarmente. "Não é só trabalho do professor de ciências", diz Sonia Marina
Muhringer, coordenadora de educação ambiental da Viva.
Pergunta Do Leitor
"Por que a música, que ajuda no desenvolvimento, na criatividade e na integração das
pessoas, deixou de ser uma disciplina fixa na grade curricular?"
Renata Proença Franco, 16, Guarulhos (SP)

A extinção do ensino de música nas escolas brasileiras se deu com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação de 1971, no governo do general Emílio Garrastazu Médici (1969-1974). A
disciplina educação musical - que realmente ensinava música, ministrada por professores
especialistas - foi substituída pela educação artística, que consistia em apresentar, de forma
superficial, atividades com conteúdos de quatro áreas da expressão artística: música, artes
plásticas, teatro e dança.
A situação do ensino da música hoje é precária e irregular. O que existe de bom são iniciativas
individuais. No geral, uma educação musical sistematizada não existe.
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