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O projeto Pegada nas Escolas é um projeto interdisciplinar e tem origem numa 

pesquisa feita em 2007 com um grupo de alunos de Desenho Industrial da Escola de 

Belas Artes da UFRJ. Seu principal objetivo é promover, através de ferramentas 

visuais do Design, uma conscientização dos nossos hábitos e discussão sobre 

sustentabilidade. Para tal debate, nossas oficinas tem como meta gerar soluções que 

envolvam temas do cotidiano escolar, como: água, lixo, transporte, consumo, 

alimentação e energia, para conscientização de estudantes do 6° ao 9º de Escolas 

Públicas da 4ªCRE (Coordenadoria Regional de Educação). O Pegada nas Escolas já 

foi realizado em quatro Escolas Públicas, dentre elas o Ciep João Mangabeira e a 

Escola Municipal Tenente General Napion, envolvendo mais de 60 estudantes dos 

cursos de Desenho Industrial e Comunicação Visual Design da EBA. Nesse processo, 

o design atua como um instrumento importante para o desenvolvimento e aplicação de 

novas alternativas adequadas à realidade tanto das escolas quanto de seus alunos. O 

design também se apresenta sob ferramentas de visualização que facilitam e 

enriquecem a experiência e o entendimento dos temas escolhidos. Os resultados 

obtidos durante o projeto Pegada nas Escolas são analisados e armazenados pela 

Rede Autônoma de Educação em Design, o que possibilita a continuidade dessas 

ações após a realização das atividades nas escolas. Nesse ano, o processo de 

continuidade se deu através de uma sucessão de atividades cujo objetivo é dar 

segmento ao projeto, como elaboração de materiais para retomar o contato com as 

escolas participantes nos últimos anos, contatos feitos com professores dessas 

escolas, elaboração do layout e conteúdo para o eventual site do projeto, entres outras 

ações. Os registros estão, na sua maioria, postados no blog do Laboratório de Design, 

Inovação e Sustentabilidade da EBA/UFRJ (http://lidis.ufrj. br/blog).    Danielle de Goes 



Uchôa  &#8206;Ana Beatriz Bonaldo Monteiro  Izabella Lessa Amaral Silva  Ana Luiza 

Cardoso Gonçalves Ledo  Beatriz Laidens Gurgel 


