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Resumo: 

Um dos desafios atuais da educação ambiental (EA) é ultrapassar a visão de adestramento 

ecológico e adotar práticas includentes, transformando valores e atitudes dos sujeitos nelas 

envolvidos. Como se pretende superar o ensino fragmentado e desconectado da vida e do 

ambiente, o caminho será adotar a perspectiva dos projetos criativos ecoformadores (PCEs) 

como metodologia. Seu foco será compreender a abrangência dos PCEs na rede estadual de 

ensino de Santa Catarina, visando à obtenção de elementos que norteiem a elaboração de um 

projeto de formação continuada em educação ambiental para professores. A pesquisa é de 

natureza qualitativa. A coleta de dados foi norteada pela metodologia do estudo de caso, 

utilizando entrevistas como instrumento de coleta. Os referenciais de apoio estão embasados 

em uma perspectiva socioambiental, crítica e transformadora e no referencial de projeto de 

intervenção via PCE. Os resultados mostram existir, na rede estadual, orientações e 

encaminhamentos para o desenvolvimento da EA de forma crítica, emancipatória e 

transformadora, de acordo com a Proposta Curricular de Santa Catarina (PCSC) e as 

normativas nacionais sobre EA. Ainda há, porém, PCEs não adotados como proposta de 

trabalho, apesar de professores, de forma isolada, se guiarem por tal perspectiva. Tanto a 

PCSC, as normativas nacionais e o PCE tratam a EA como tema transversal, articulando o 

currículo, o espaço físico, a gestão e a comunidade na formação integral dos estudantes, 

considerando os aspectos culturais, sociais e ambientais. 

 

Palavras-chaves: Educação Ambiental. Projeto Criativo Ecoformador. Rede Estadual de 

Ensino de Santa Catarina. Formação de Professores.  

 

INTRODUÇÃO 

   

 A pesquisa que deu origem a este artigo nasceu no âmbito do trabalho final do curso 

de especialização em Educação Ambiental, com ênfase em Formação de Professores. Partiu 

do princípio da relevância da formação continuada nas mais variadas áreas do conhecimento; 

neste caso específico, em educação ambiental (EA). Além disso, e a partir de trabalhos 

desenvolvidos nas escolas, funda-se na convicção de que, na perspectiva de uma educação 

ambiental crítica, emancipatória e transformadora, seja possível ampliar o olhar e a percepção 

do professor sobre o ambiente em que vivemos, sendo ele um sujeito transformador, 
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pressupondo que, compreendendo as condições ambientais da comunidade em que atua, 

pretenda construir, junto com os alunos, alternativas que contribuam para melhorar a vida no 

seu entorno. A perspectiva crítica da EA, utilizada como referencial neste trabalho, tem o 

potencial de transformar as atitudes e comportamentos dos sujeitos frente ao consumo em 

nossa sociedade e de estimular mudanças de valores individuais e coletivos; quando ocorre na 

perspectiva crítica e emancipatória, visa à deflagração de processos nos quais a busca 

individual e coletiva por mudanças culturais e sociais estão dialeticamente indissociadas 

(SORRENTINO, 2005). 

Ao conhecer a proposta metodológica dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCEs), 

apresentada nos componentes curriculares de práticas em educação ambiental e no currículo 

em educação ambiental da especialização com ênfase em formação de professores do 

Instituto Federal de Santa Catarina - campus São José (IFSC-CSJ), percebi que dialogava com 

o que eu tinha de concepção em EA crítica. A partir dessa constatação, considerei que poderia 

ser relevante que projetos em educação ambiental, desenvolvidos a partir dessa proposta 

metodológica, fossem realizados nas escolas da rede estadual de Santa Catarina, pois 

verifiquei que vinham ao encontro da Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina 

(PCSC), de cuja elaboração participei em 2014.  

Tal proposta preconiza a formação ampla do estudante: “[...] quanto mais integral a 

formação dos sujeitos, maiores são as possibilidades de criação e transformação da sociedade” 

(SANTA CATARINA, 2014, p. 25). Neste sentido, o documento ressalta: 

A Formação Integral é uma estratégia histórica que visa a desenvolver percursos 

formativos mais integrados, complexos e completos, que considerem a 

educabilidade humana em sua múltipla dimensionalidade [...]. Desta forma, a 

educação integral, desde uma perspectiva histórico-cultural, torna-se evidente a 

busca por uma formação que considere a emancipação, a autonomia e a liberdade 

como pressupostos para uma cidadania ativa e crítica, que possibilite o 

desenvolvimento humano pleno e a apropriação crítica do conhecimento e da cultura 

(SANTA CATARINA, 2014, p. 26).  

 

Na abordagem em defesa de uma formação integral é que o referencial curricular 

destacado e os PCEs se aproximam e apresentam potencial de articulação quando se pretende 

pensar práticas diferenciadas e significativas de EA.  

Os PCEs foram criados por Torre e Zwierewecz e difundidos pela Rede Internacional 

de Escolas Criativas (Riec), fundada por Saturnino de la Torre, da Universidade de Barcelona 

(UB), Espanha, e Marlene Zwierewecz, do Centro Universitário Barriga Verde (Unibave), de 

Orleans, Santa Catarina. Segundo Torre (2009, p.101), “a RIEC fundamenta-se nos princípios 

da sustentabilidade, da ecologia de saberes e da integração institucional de saberes, superando 
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desse modo, a perspectiva da fragmentação acadêmica em forma de disciplina”. O IFSC – 

campus São José - iniciou, em 2015, a utilização de PCE nos cursos de formação inicial de 

professores, passando a integrar-se, dois anos mais tarde, como um dos núcleos da Riec, 

através do Grupo de Pesquisa Identidade e Formação Docente (Grifo). Marlene Zwierewicz é 

uma das professoras e pesquisadoras responsáveis pela idealização dos PCEs, e desenvolve 

seu trabalho em vários municípios de Santa Catarina. Apesar de também contemplar a atuação 

em outros estados do Brasil, seu trabalho é nas escolas da rede pública estadual do estado, e é 

o que a este estudo importa conhecer. Seria fundamental saber quais delas já trabalham com 

os PCEs. O interesse em conhecê-las se explica pela necessidade de começar a pensar em 

organizar uma proposta de formação para professores, mas que passe antecipadamente pela 

visibilização das escolas que já trabalham com os PCEs na rede. 

  Além disso, faço parte, atualmente, do Núcleo de Educação Ambiental na Secretaria 

de Estado da Educação, tendo participado, em paralelo a este estudo de pesquisa, da 

elaboração dos materiais de apoio às escolas para trabalharem a temática ambiental. 

Transcrevo anotações que fiz à época: 

Nos trabalhos que fui desenvolvendo nas escolas, a Educação Ambiental sempre 

esteve presente. E, por ser professora de Ciências e Biologia, acabavam deixando 

mais para que eu desenvolvesse trabalhos. A interdisciplinaridade era pouca. Em 

2013, fiz minha remoção para uma escola de São José, mas fiquei à disposição na 

Secretaria Estadual de Educação, mais um desafio. Entrei cheia de vontade, mas não 

era como eu imaginava. No primeiro ano em que eu estava na SED, fui desafiada a 

fazer um evento grande, que foi a organização da IV Conferência Nacional 

Infantojuvenil pelo Meio Ambiente em Santa Catarina, desde a organização do 

projeto para licitação até a parte pedagógica. Achei que não daria conta, mas no final 

deu tudo certo e foi maravilhoso. Até porque finalizamos com uma grande 

conferência em Brasília, experiência ímpar. Desde então, percebi que não consigo 

mais me afastar dessa temática (Memorial Acadêmico, Clarice Zanetti, 31/05/2017).  

 

As questões ambientais permeiam as discussões contemporâneas, ganhando cada vez 

mais destaque no meio social, sendo parte da formação do desenvolvimento humano, vindo, 

portanto, a integrar o programa de ações da escola. Guimarães (2007, p. 89) diz que “quando 

a EA, em menos de 30 anos, está presente nos discursos dos diferentes setores da sociedade, é 

porque há um reconhecimento generalizado de que existem problemas, e graves, com o meio 

ambiente; ou melhor, na relação ser humano-natureza”. A escola, com seu papel de 

formadora, deve propiciar esta educação, de modo que os sujeitos se sintam parte do meio, 

responsáveis pela ação, pela atitude, tanto o educando quanto o educador, tornando o 

conhecimento em práticas pedagógicas. De acordo com Sauve (2005), enquanto educadores 

devemos ajudar os jovens a se tornar atores do mundo atual e futuro, caracterizado por 

inúmeras e rápidas mudanças e pela complexidade dos problemas sociais e ambientais. 
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O presente trabalho tem como objetivo geral conferir a abrangência dos Projetos 

Criativos Ecoformadores (PCEs) na rede estadual de ensino de Santa Catarina, visando à 

obtenção de elementos norteadores que contribuam para a elaboração de um projeto de 

formação continuada em educação ambiental para professores, de modo a dispô-los a seguir 

esta perspectiva. Como objetivos específicos, propõe-se: (1) identificar unidades escolares da 

esfera de ensino estadual de Santa Catarina que constituem e/ou integram o núcleo da Rede 

Internacional das Escolas Criativas (Riec - Brasil); (2) verificar a existência de professores da 

esfera de ensino estadual que trabalham na perspectiva dos PCEs, mesmo sem constituir um 

núcleo da Riec; (3) conhecer a influência dos PCEs desenvolvidos por professores da esfera 

estadual nas ações de educação ambiental desenvolvidas nas escolas.  

Durante o processo de planejamento inicial e os estudos para a elaboração do projeto 

do trabalho final do curso de especialização em Educação Ambiental, com ênfase em 

formação de professores, pensando em sua formação continuada, a primeira ideia foi propor 

ao Núcleo de Educação Ambiental, na Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina 

(SED/SC), um curso de formação continuada na modalidade semipresencial que coordenasse 

o curso e se responsabilizasse por sua execução. 

Ao analisar o tempo necessário para concretizar tal ação, percebi que não seria 

possível viabilizá-la dentro do prazo estipulado para o cumprimento do trabalho de conclusão 

do curso de especialização, mas poderia começar pelo estudo e o mapeamento das escolas 

estaduais que já trabalham na perspectiva dos PCEs. Em conversa com minhas orientadoras, e 

com a professora Marlene Zwierewicz, na oportunidade da participação de um evento sobre 

PCE na Unibave, em Orleans-SC, tive a confirmação de que trabalhos nessa perspectiva 

estavam sendo desenvolvidos em escolas da rede estadual de ensino de Santa Catarina, o que 

reforçou a necessidade desta pesquisa.  

A proposta de escolas criativas via PCE visa, segundo os idealizadores, Saturnino de 

la Torre e Marlene Zwierewicz, uma mudança educativa fundamental e o desenvolvimento de 

uma nova consciência, focada em valores e na relevância da criatividade, sem desconsiderar 

os avanços científicos atuais (TORRE, ZWIEREWICZ, 2009). Para esse desenvolvimento, os 

autores defendem a perspectiva da pedagogia de projetos, chamando-a de Projetos Criativos 

Ecoformadores (PCEs).  

As escolas que adotam tal pedagogia “vão adiante do lugar de que partem, oferecem 

mais do que têm e ultrapassam o que delas se espera, reconhecem o melhor de cada um e 

crescem por dentro e por fora, buscando o bem-estar individual, social e planetário. São, 

portanto, escolas que ajudam a ser” (TORRE, 2009 apud ZWIEREWICZ, 2011, p. 145). 
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Apesar de este estudo se embasar no referencial dos PCEs, cabe salientar que a 

pedagogia de projetos como caminho metodológico também já foi defendida por outros 

autores como Freire, em1987, Hernandez, em 1998, e Marcos Reigota, em 1994, que já 

defendiam sua aplicação no próprio contexto da educação ambiental.  

Considerando que já existem PCEs em desenvolvimento na rede estadual de ensino de 

Santa Catarina, os seguintes questionamentos pautaram esta pesquisa: (1) Em que medida o 

desenvolvimento desses projetos tem influenciado a formação ambiental dos sujeitos neles 

envolvidos? (2) Que subsídios teórico-práticos essas experiências com PCEs podem oferecer 

para a construção de uma proposta educativa de formação continuada para professores da rede 

estadual de ensino de Santa Catarina?  

Guiada por esses questionamentos, iniciei pelo estudo do referencial teórico e 

metodológico, seguido da análise documental da proposta curricular do estado e da elaboração 

de uma entrevista estruturada, além de uma coleta de dados dos professores que desenvolvem 

trabalhos na perspectiva dos PCEs e/ou já fazem parte da Riec em SC.  

O roteiro da entrevista seguiu o modo “estruturado”, uma vez que possui questões 

direcionadas e previamente estabelecidas, com determinada articulação interna, com questões 

bem diretas e respostas mais facilmente categorizáveis (SEVERINO, 2007). Os contatos 

prévios, bem como o diálogo com os sujeitos a serem entrevistados, se deu via WhatsApp; 

posteriormente, as perguntas foram enviadas e respondidas via e-mail.  

 Embasaram a fundamentação teórica deste trabalho os seguintes autores: Mauro 

Guimarães (2000), Edgard Morin (2000, 2017), Carlos Frederico B. Loureiro (2004, 2005, 

2007), Marcos Sorrentino (2000), Marcos Reigota (1996), que propõem uma EA crítica, 

transformadora e emancipatória, além de Marilene Zwierewicz (2009, 2011) e Saturnino de la 

Torre (2009, 2011), que trazem a perspectiva dos PCEs. Outro documento, também 

importante para a fundamentação teórica utilizada, foi a Proposta Curricular do Estado de 

Santa Catarina (PCSC, 2014), pois, como já mencionei, um dos objetivos deste estudo é 

pensar a formação continuada em EA para professores da rede estadual, seguindo  um 

procedimento de análise científica e processos de conhecimento no campo da EA para uma 

ação mais qualificada em formação para a cidadania. 

O presente artigo está organizado da seguinte forma: na primeira parte, consta o 

referencial teórico com autores que trabalham com a EA numa perspectiva crítica, 

problematizadora e emancipatória; também estão referidos estudos sobre os PCEs, buscando 

tecer relações entre essas perspectivas teóricas; na segunda parte do trabalho, com base nos 

dados coletados nas entrevistas, questiona-se como os PCEs estão sendo utilizados nas 
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escolas da rede estadual de Santa Catarina; por fim, ou na terceira parte, são apresentados os 

resultados do estudo a partir dos questionamentos e objetivos que pautaram o trabalho, com a 

intenção de contribuir com debates na área de formação de professores e levar a refletir sobre 

as possibilidades e significados da construção de um curso de educação ambiental na 

perspectiva dos PCEs na rede estadual de educação de Santa Catarina.  

  

 Educação Ambiental e Projetos Criativos Ecoformadores 

 

Ao analisar a história da EA no Brasil, é possível categorizá-la, para efeito de 

compreensão didática, em dois grandes blocos político-pedagógicos: “Conservador, 

convencional ou comportamentalista e emancipatório, crítico ou transformador” 

(LOUREIRO, 2004, p. 65). O primeiro se guia por uma visão de mundo mais simplista da 

realidade, reduzindo sua complexidade e perdendo a riqueza e a diversidade de relação, o que 

leva a produzir uma prática pedagógica objetivada apenas no indivíduo e na 

mudança/transformação de seu comportamento. O segundo, busca compreender que o mundo 

é complexo e estamos em permanente superação de nossa capacidade de o entender 

(LOUREIRO, 2004). 

Guimarães (2004) acredita que a Educação Ambiental Crítica subsidie uma leitura de 

mundo mais complexa e instrumentalizada, para efeito de uma intervenção que contribua no 

processo de transformação da realidade socioambiental. Cita três importantes autores como 

referência: Freire, para uma leitura crítica; Morin, para o pensamento complexo; Santos, para 

um olhar sobre o espaço. Destaca, ainda, que a Educação Ambiental Crítica:  

[...] se propõe, em primeiro lugar, a desvelar esses embates presentes, para que numa 

compreensão (complexa) do real se instrumentalizem os atores sociais para intervir 

nessa realidade. Mas apenas o desvelamento não resulta automaticamente numa ação 

diferenciada; é necessário a práxis, em que a reflexão subsidie uma prática criativa e 

essa prática dê elementos para uma reflexão e construção de uma nova compreensão 

do mundo (GUIMARÃES, 2004, p. 29). 

 

 

O autor, nessa citação, enfatiza que as reflexões devem levar a práticas criativas, e 

estas, à construção de uma nova compreensão de mundo, intervindo na realidade. Neste 

sentido, podem-se retomar os pressupostos das escolas criativas de escolas que (re)criam e 

transcendem a realidade. Se elas se articulam pela perspectiva de educação ambiental crítica, 

“[...] fundamentam-se nos princípios da sustentabilidade, da ecologia de saberes e da 

integração institucional de saberes de saberes, superando, desse modo, a perspectiva da 
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fragmentação acadêmica em forma de disciplina” (TORRE, 2009, p. 101). O autor fala do 

exemplo de uma escola de seu país, sem citar nomes, que atua nessa linha, buscando:  

[...] reconhecer e difundir os esforços de quem vem dedicando tempo e entusiasmo 

por transformar e melhorar o ensino na Catalunha (Estado Espanhol) e na América 

Latina. Busca a melhora dos resultados das áreas curriculares, desenvolvimento de 

competências básicas para a criatividade e a inovação criativa, bem como a melhoria 

da gestão e dos serviços educativos a partir de um olhar ecoformador (TORRE, 

2009. p. 102). 

 

A proposta de escolas criativas leva em conta a complexidade do princípio dialógico à 

adversidade criadora e à diversidade resiliência e transdiciplinaridade, embasada nos 

conceitos de Edgar Morin. Para Torre e Zwierewicz (2009 apud ZWIEREWICZ 2011, p.144): 

“[...] a finalidade das escolas criativas é de contribuir para uma educação atenta às 

necessidades do século XXI, estimulando o desenvolvimento da consciência, de valores e da 

criatividade”. Também destaca que as escolas criativas devem preparar a partir da vida e 

para a vida, partindo de problemáticas reais, que priorizem o desenvolvimento de uma 

consciência da harmonização pessoal, social e ambiental sustentável e estimulem a formação 

de pessoas resilientes, socialmente empreendedoras e criativas. 

É possível, a partir dos conceitos de EA citados, fazer um paralelo com os princípios 

do projeto de escolas criativas. Segundo Sauvé (1997, apud BRASIL, 2007a), embora haja 

uma diversidade de classificações de EA, elas se configuram como complementares, a partir 

do momento que se entenda a EA como uma educação “sobre”, “no” e “para” o ambiente. 

Entenda-se que o “sobre” se refere a situações de aquisição de conhecimento e habilidades, 

em que o ambiente é tomado como um objeto de aprendizado; o “no” remete aos momentos 

em que se procura aprender, por meio das interações com a natureza, no contexto biofísico e 

sociocultural do entorno da escola ou comunidade, com o que o ambiente passa a se tornar um 

meio de aprendizado; o “para” diz respeito aos processos que buscam o engajamento ativo do 

educando para aprender a resolver e prevenir os problemas ambientais. Assim entendido, o 

ambiente passa a ser visto como uma meta do aprendizado. 

Para Tristão (2004), a EA desponta como possibilidade de reencantamento, abre 

oportunidades para novos conhecimentos, para a introdução de novas metáforas por sua 

condição de diálogo e de convergência de várias áreas do saber. Em sua complexidade, 

configura-se como a possibilidade de religar a natureza e a cultura, a sociedade e a natureza, o 

sujeito e o objeto.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2012) 

apontam para perspectiva semelhante. Destacam que a EA envolve o entendimento de uma 

educação cidadã, responsável, crítica, participativa, através da qual cada sujeito aprende com 
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conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais a tomar decisões 

transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído ao qual as pessoas se 

integram. Segundo o documento, “a Educação Ambiental avança na construção de uma 

cidadania responsável voltada para culturas de sustentabilidade socioambiental” (BRASIL, 

2012, p. 515).  

Para garantir a formação integral do educador e do educando, a EA é condição 

essencial para a mudança de atitude para que o conhecimento seja transformado em prática 

social. Conforme a Lei 9.795/99, em seu artigo 2º, citada no anexo 2 do Programa Nacional 

de EA-Pronea, “a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não-formal” (BRASIL, 2005, p.38).  

Enfatiza, ainda: 

O atributo ambiental na tradição da Educação Ambiental brasileira e latino-

americana não é empregado para especificar um tipo de educação, mas constitui-se 

em elemento estruturante que demarca um campo político de valores e práticas, 

mobilizando atores sociais comprometidos com a prática político-pedagógica 

transformadora e emancipatória, capaz de promover a ética e a cidadania ambiental 

(BRASIL, 2012, p.48). 

 

A PCSC (2014) propõe a educação ambiental como um processo e não como um 

evento. Sendo um processo, “o indivíduo e a coletividade constroem valores socioambientais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências para trabalhar, individual e 

coletivamente, tanto para evitar problemas ambientais quanto para propor soluções” (SANTA 

CATARINA, 2014, p. 63). Enfatiza também que a EA deve estar atenta a movimentos 

proativos da comunidade, como eventos climáticos, a violência e a segurança alimentar 

nutricional. Nesses aspectos, incentiva o trabalho com conceitos como resiliência e cuidado. 

O conceito de cuidado, a partir de Boff (1999), deve ser traduzido como “atitude cuidadosa, 

protetora e amorosa para todos” (SANTA CATARINA, 2015). Deve estimular as escolas a 

trabalharem envolvendo a comunidade a partir dos princípios das escolas sustentáveis, nas 

quais a EA deve estar como parte do currículo, integrar a gestão, refletir-se no espaço físico e 

na comunidade.  

Como política de Estado, a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, 

através do Núcleo de Educação Ambiental, produziu, de forma coletiva, um caderno 

intitulado: “Educação Ambiental: políticas e práticas educativas”, lançado em 2018. Este 

servirá como instrumento base para as escolas. Esse caderno fornece a fundamentação da EA, 
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os princípios e orientações para a construção de projetos pedagógicos nas escolas. A proposta 

apresentada nesta publicação implica: 

Pensar o currículo nas suas três dimensões: o currículo formal, que estão 

organizados no sistema de ensino e expressa os objetivos e conteúdo das áreas 

disciplinares; o currículo oculto, que diz respeito às influências ligadas às 

experiências culturais, valores e significados trazidos do meio social dos educandos; 

e o currículo real, o que de fato acontece e é vivenciado em sala de aula. Ou seja, 

colocar no horizonte os outros aspectos curriculares que participam da vida escolar, 

mas que, muitas vezes, não são pensados nas ações curriculares (SANTA 

CATARINA, 2018, p. 36). 

 

Como meio para consolidar esta proposta e constituir-se em documento norteador, 

orienta a equipe pedagógica da escola para que, num processo participativo e dialógico, faça 

um diagnóstico da realidade local e compreenda a forma de lidar com as questões ambientais. 

A partir desse entendimento, organize o currículo com objetivos claros, definindo onde quer 

chegar, o que quer mudar e melhorar no percurso formativo dos educandos, tudo isso como 

parte do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola (SANTA CATARINA, 2018). Esse 

mesmo documento (SANTA CATARINA, 2018, p. 39) destaca seis etapas para a proposta:  

(i) Promover um diagnóstico socioambiental; (ii) Traçar metas a partir dos dados 

colhidos no diagnóstico; (iii) Incorporar essas metas ao PPP da escola; (iv) Planejar 

ações para alcançar as metas colocadas; (v) Reorganizar os conteúdos curriculares; 

(vi) Colocar em prática o seu processo de transição para o alcance das metas 

escolares (PCSC, 2015). 

 

        Como campo político da educação e um sentido interdisciplinar, a EA deve 

contemplar as inter-relações do meio natural com o social, incluindo a análise de 

determinados processos, o papel dos diversos atores envolvidos e as formas de organização 

que aumentam o poder das ações alternativas de um novo desenvolvimento, com ênfase na 

sustentabilidade socioambiental. Ainda:  

[...] abre caminhos para um repensar das práticas sociais e o papel dos professores 

como mediadores na compreensão pelos alunos do meio ambiente global e local, da 

interdependência dos problemas e soluções e da responsabilidade de cada um para 

construir uma sociedade planetária mais equitativa e ambientalmente sustentável 

(JACOBI apud TRISTÃO, 2005, p. 17). 

 

Realizada a pesquisa junto às escolas em vários estados brasileiros, concluí que, 

mesmo conferindo avanços significativos na EA escolar, principalmente em sua 

universalização, pareceu-me importante insistir em algumas prioridades estratégicas para uma 

futura política pública focalizada na escola. Entre elas: “[...] dedicar especial atenção ao 

processo de formação de educadores ambientais, tanto no que se refere à formação inicial, 

quanto à formação continuada” (LOUREIRO, 2007, p. 66). 

Desta forma, a educação ambiental deve estar inserida no currículo na educação básica 

como território de todos, com responsabilidade socioambiental. Como mostram as referências, 
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também incorporar a formação dos professores, tanto na fase inicial quanto na continuada. 

Nas escolas, a responsabilização ainda parece recair sobre os professores das áreas de 

Ciências e Geografia, ou deles depender, já que normalmente são eles que trabalham a 

educação ambiental (TRISTÃO, 2004).  

Estabelecem os documentos oficiais que se solicite dos docentes da educação básica 

um ensino contextualizado e interdisciplinar. A constatação, porém, é que os professores têm 

pouca experiência formativa, seja inicial ou continuada, para dar conta de trabalhar essa 

questão. As escolas, por sua vez, também apresentam uma série de obstáculos e entraves para 

desenvolver trabalhos dessa complexidade. Isso tudo ainda constitui desafio para se chegar a 

práticas de ensino e aprendizagem de forma interdisciplinar e transversal.  

A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade buscam a superação do ensino 

fragmentado, fortemente criticado por Edgar Morin. Segundo o autor, é necessário tornar 

visíveis as conexões entre as disciplinas; ter uma visão que permita situar o conhecimento no 

conjunto, no contexto. É preciso que o ensino estimule a capacidade de contextualizar, ligar as 

partes ao todo e o todo às partes (MORIN, 2000). 

Neste sentido, os PCEs, guiados pelo princípio da transversalidade, contribuem com o 

diferencial do trabalho interdisciplinar e coletivo. Foi possível constatar este trabalho durante 

a V Jornada Internacional de Escolas Criativas, evento já mencionado, que aconteceu na 

Unibave, em Orleans, Santa Catarina, dia 22 de novembro de 2017, da qual participei com o 

objetivo de buscar embasamento e caminhos para a construção trabalho de conclusão do 

curso. Durante o evento, várias escolas que trabalhavam nessa perspectiva relataram suas 

experiências. Em todos os relatos, ficou claro tratar-se de um trabalho coletivo que mobiliza 

toda a escola na busca de alternativas para melhorar o espaço escolar e a comunidade através 

de um trabalho conjunto aluno-professor-gestor-comunidade. “A educação crítica e 

transformadora se viabiliza quando consideram valores humanos e sociais e o contexto 

sociocultural e ambiental” (TORRE, 2009, p. 9). 

Corroborando Morin, Blümke e Maestrelli (2012), acrescenta-se a importância da 

interdisciplinaridade: é desejável que os cursos de formação inicial de professores a levem em 

conta em suas propostas curriculares, de modo que ofereçam possibilidades de formar 

profissionais críticos, capazes de promover um processo de ensino-aprendizagem mais 

significativo, com abertura para um diálogo transformador. 

Campos (2006) destaca que na formação do professor se deve levar em conta a visão 

do educador com relação à importância de seu compromisso político enquanto educador e seu 
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papel crítico como agente de transformação social. Por isso, a EA deve estar inserida no 

currículo da educação básica como território de todos, como responsabilidade socioambiental.  

É preciso buscar respostas, caminhos, alternativas, para contribuir na formação de 

educadores ambientais críticos, comprometidos com a formação integral dos educandos; com 

uma formação que lhes possibilite tornar-se cidadãos conscientes, éticos, ativos, com 

responsabilidades. Para Freire: 

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento 

dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer [...] é fundamental que, na 

prática da formação docente, o aprendiz de educador assuma que o indispensável 

pensar certo não é presente dos deuses, nem se acha nos guias dos professores que 

iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o 

pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em 

comunhão com o professor formador (1996, p. 43). 

 

A escola, com seu papel de crítico e (eco)formador deve propiciar esta educação, de 

modo que os sujeitos se sintam parte do meio, responsáveis pela ação, pela atitude, tanto o 

educando quanto o educador, tornando o conhecimento em práticas pedagógicas, de tal forma 

que essa prática seja continuamente refletida criticamente, na busca de um “pensar certo”. 

Diante das perspectivas abordadas pelos já citados autores, é possível afirmar que a 

formação da cidadania é um campo de saber estratégico para o trabalho interdisciplinar e para 

uma EA crítica, emancipatória e transformadora, sendo requisito para que os sujeitos da 

educação se insiram em processos democráticos de transformação das modalidades de uso dos 

recursos naturais, inclusive em suas relações sociais. 

 

O PCE na rede do estadual de ensino de Santa Catarina: o caso da experiência 

ecoformativa de uma escola de Brusque-SC 

 

 Para atender aos objetivos propostos neste trabalho, optei por entrevistar a professora 

Marlene Zwierewicz, por ser idealizadora e criadora, juntamente com Saturnino de la Torre, 

da metodologia dos PCEs e fazer parte Rede Internacional de Escolas Criativas (Riec-Brasil). 

A segunda entrevista, por indicação da própria Marlene Zwierewicz, foi com a professora Ana 

Maria Quinoto Imhof, da rede estadual de ensino em Brusque-SC, que já tem desenvolvido 

trabalhos na perspectiva dos PCEs, nacionalmente reconhecidos. Saliento, contudo, que, pelos 

dados coletados nesta pesquisa, outros professores também trabalham com PCEs nas escolas 

estaduais, embora de forma isolada.   

Na entrevista com a professora Marlene, consegui um histórico do trabalho com PCEs. 

Ela relata que em Santa Catarina há 35 escolas que atualmente participam efetivamente de 
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atividades da Riec, a maioria delas pertencente à rede municipal de ensino. Não deixou, 

porém, de destacar também o trabalho do IFSC-CSJ. Já as escolas da rede municipal que 

trabalham nessa perspectiva estão distribuídas nos municípios de São Ludgero, Paulo Lopes, 

Blumenau, Caçador, Santa Rosa de Lima, Timbó Grande e Massaranduba. Informa que, além 

de Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Tocantins e Mato Grosso também têm escolas que 

integram a Riec. Ao questionar sobre outros países, disse-me que, além do Brasil, há escolas 

que trabalham nessa linha na Espanha, na Bolívia, no Peru, no Chile e na Argentina. 

Afora isso, informou haver professores da rede estadual de ensino que desenvolvem 

trabalhos na perspectiva dos PCEs, mesmo sem a escola fazer parte da Riec. Salientou a 

professora Marlene que isto ocorre “especialmente em função de formações realizadas em 

programas de mestrado”, citando casos como os da Universidade do Vale do Rio do Peixe 

(Uniarp), no mestrado profissional em Educação Básica; da Universidade Regional de 

Blumenau (Furb), no mestrado profissional em Ensino de Ciências Naturais e Matemática; as 

atividades que vêm sendo desenvolvidas no IFSC-São José-SC e no Núcleo de Inovação 

Pedagógica (NIP,) na Unibave, em Orleans-SC. Dentre os trabalhos, destacou o da professora 

Ana Maria Imhof. Seu projeto foi realizado durante sua participação no Programa de 

Ecoformação, realizado pela Riec-Furb, sendo destaque catarinense com o Prêmio Professores 

Brasil, em 2017.  

Quando perguntei sobre as características que uma escola deve ter para fazer parte da 

Riec, respondeu tratar-se de escolas “que têm interesse de protagonizar mudanças, 

valorizando os diferenciais que já vêm desenvolvendo e se comprometendo em ressignificar 

suas práticas nos aspectos necessários” (Entrevista Marlene, 2/4/18).  

Ao perguntar sobre a relação entre escolas criativas e educação ambiental, se há 

relação entre umas e outras, Marlene respondeu que sim. Para a entrevistada, “um dos eixos 

que dinamizam os trabalhos das escolas criativas é a questão da sustentabilidade. Nesse 

sentido, existem contribuições da transdisciplinaridade e da ecoformação, pois ambas 

estimulam a articulação entre o currículo escolar e as demandas da realidade, entre elas, as 

ambientais” (Entrevista Marlene, 2/4/18). Ainda segundo a professora, a Riec colabora para a 

identificação, a potencialização e a difusão de instituições educativas que desenvolvem 

práticas de ensino, pesquisa e formação a fim de que sejam criativas, transdisciplinares e 

ecoformadoras, em âmbito nacional e internacional, e tenham em vista valorizar iniciativas 

que impulsionem a formação integral e a consciência planetária. Enfatizou ser a Riec uma 

rede de pesquisa de ciência com consciência, comprometida com o presente e com o futuro da 

sociedade e da educação. Sua intencionalidade é investigar escolas criativas e contribuir para 
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o reconhecimento e a socialização de projetos e processos institucionais, construídos 

coletivamente, e que sejam criativos, transformadores, fruto de uma nova consciência. 

A professora, referindo-se ao livro “Uma escola para o Século XXI: escolas e 

resiliência na educação”, organizado por Marlene Zwierewicz e Saturnino de la Torre, 

recomendou sua leitura, afirmando nele se descrever as escolas criativas e a criação da Riec, 

insistindo na retomada e sentido dessas escolas. A respeito do livro afirmou: 

Fundamenta-se no princípio da sustentabilidade, da ecologia de saberes e da 

integração institucional de saberes, superando a perspectiva de fragmentação 

acadêmica em forma de disciplina. Pretende-se aproximar três instituições e três 

olhares sobre a educação: a universidade com seu saber pedagógico, a escola com 

seu saber prático, as administrações com seu saber pragmático, para estimular e 

reconhecer os esforços inovadores (TORRE, 2009, p. 101). 

 

Ainda, o objetivo que dá origem ao projeto é “resgatar, reconhecer e difundir o 

potencial inovador e criativo daquelas instituições educativas que já vêm experimentando 

novas formas de desenvolver o currículo sobre a base de valores, potenciais e capacidades 

humanas” (TORRE, 2009, p. 101). É possível identificar também que, além da criatividade, a 

finalidade e o objetivo do PCE se prendem ao desejo de “estabelecer laços, em forma de rede 

de colaboração entre as instituições” (TORRE, 2009, p. 103). 

 É possível, a partir dos estudos e da entrevista com Marlene Zwierewicz, relacionar 

PCE, educação ambiental crítica (a partir dos autores citados), PCSC(2014) e diretrizes 

nacionais de EA (2012), pois todas tratam a EA como tema transversal, articulando o 

currículo, o espaço físico, a gestão e a comunidade como elos no trabalho de formação 

integral dos estudantes, considerando os aspectos culturais, sociais e ambientais. 

Na entrevista com a professora Ana Maria Quinoto Imhof, escolhida por sua 

experiência ecoformativa e por trabalhar em uma escola da rede estadual, situada no 

município de Brusque-SC, perguntei-lhe como conheceu os PCEs. Seu relato:  

Em 2009 iniciei o mestrado em ciências naturais e matemática na FURB e em 2012 

fui convidada para participar de uma expedição científica no Canadá. Lá conheci a 

professora Vera Lucia de Souza e Silva. Estava iniciando a formação de um grupo 

que pudesse se reunir para trocar ideias na perspectiva das escolas criativas da 

Espanha - Barcelona. Os encontros inicialmente eram semanais, às quarta feiras. 

Aberto a todo público - leigos, acadêmicos, mestres doutores. Trocávamos 

experiências, fazíamos leituras, divulgação de trabalhos, inscrevíamos projetos em 

eventos (Ana Maria Quinoto Imhof, Entrevista, 2018).  

 

Ana Maria participou da 10ª edição do Prêmio Professores do Brasil, em 2017, na qual 

recebeu a premiação de 1º lugar. Entre os objetivos dessa premiação está o de dar visibilidade 

a experiências pedagógicas conduzidas por professores, consideradas bem-sucedidas e que 

possam ser adotadas por outros professores e pelo sistema de ensino. O trabalho apresentado 
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foi uma pesquisa realizada com alunos do ensino fundamental, séries finais, com o seguinte 

título: “Mapeamento da biodiversidade de aves em alguns bairros de Brusque-SC”. Com o 

trabalho, pretendia desafiar os alunos a conhecer a biodiversidade de aves na cidade, 

desenvolver a autonomia nas pesquisas e representações sobre o tema e promover o 

desenvolvimento da alfabetização científica. Após todos os estudos e levantamentos, os 

alunos, juntamente com a professora, elaboraram um e-book, no qual relatavam o trabalho, 

fazendo, assim, a “polinização” de que tratam os PCEs. 

A experiência da professora Ana Maria com seus alunos demonstra que o trabalho, 

numa perspectiva teórica, temática, inovadora, com propostas práticas, mobiliza a consciência 

para ações coletivas e positivas do ponto de vista da construção de uma sociedade crítica, de 

equidade social, que ainda necessita de muita persistência para vencer os obstáculos impostos, 

inclusive o da aceitação de seus pares. Saturnino (2009) afirma que a educação criativa se 

viabiliza quando considera valores humanos e sociais e o contexto sociocultural e ambiental. 

De acordo com o autor, o aspecto cultural fica bastante marcado nas tomadas de decisões nos 

trabalhos coletivos. É difícil vencer a barreira cultural em determinados grupos sociais.  

 É possível perceber, pela entrevista com a professora Ana Maria, que a persistência e a 

consciência crítica de que é preciso fazer um trabalho diferenciado como educadora é que 

dimensionaram a grandeza do seu projeto. Ana Maria precisou vencer a resistência de seus 

pares e da instituição onde trabalha. Questionada sobre como havia sido desenvolver o 

trabalho na rede estadual de ensino, respondeu: 

 Desenvolver trabalhos na perspectiva dos PCEs, na rede estadual de ensino é mais 

difícil do que na rede municipal. São os mais diversos motivos, entre os quais: 

disposição dos profissionais de educação em mudar, fazer sua ecoformação. Preciso, 

em primeiro lugar, mudar meu perfil, para contaminar outros. Segundo: a falta de 

interesse da direção em ouvir nossas propostas e levá-las adiante, aos gerentes de 

Educação. Acreditar que dentro das escolas temos profissionais muito competentes; 

no entanto, não damos voz ao colega de profissão. A falta de comunicação e tempo 

de planejamento no conjunto. Você observou, pela premiação, que é possível, sim, 

trabalharmos nos PCE na rede estadual. O principal problema é que não nos 

expomos, pensamos sempre que meu colega faz melhor (Ana Maria Quinoto Imhof, 

Entrevista, 2018).  

 

      Destaca serem fatores primordiais para um trabalho coletivo “contaminar os outros” e a 

gestão escolar e demais autoridades aceitem ser envolvidas no processo de educação. Outro 

fator é acreditar na competência dos profissionais da educação, leva-los a admitindo que é 

possível fazer trabalhos criativos e envolventes nas escolas. Prova disso é o prêmio pelo 

trabalho que ela desenvolveu. Ela também faz uma autocrítica, em que diz que é preciso 

divulgar mais os trabalhos desenvolvidos nas escolas.  
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Afirmou que já está envolvida em mais um projeto e que vai buscar envolver mais 

profissionais, mesmo encontrando resistência. Diante das declarações, observações e 

constatações feitas pela professora Ana Maria no desenvolvimento do seu projeto e no seu 

local de trabalho, infere-se que, na escola investigada, a grande problemática é a efetivação do 

trabalho coletivo, interdisciplinar. Para Saturnino (2009, p. 19), “problemática e desejos de 

melhora são, pois, dois motores importantes de toda mudança inovadora”. Talvez estes sejam 

os motores que têm movido a professora a insistir e a persistir em seus trabalhos na escola na 

perspectiva dos PCEs. 

       Repito o que já escrevi: um dos objetivos deste estudo é pensar a organização de cursos 

de formação continuada em EA para professores da rede estadual de ensino. Para auxiliar, 

foram feitas as seguintes perguntas à professora Ana Maria: “Como você veria a possibilidade 

de se desenvolver um processo de formação continuada na perspectiva dos PCE, em torno da 

temática Educação Ambiental, voltada aos professores da rede estadual de ensino? Em que 

condições seria relevante a proposição de formação continuada nessa perspectiva”? 

 A professora respondeu positivamente, afirmando ser possível e necessário oferecer 

formação em EA aos professores. Segundo ela, há uma grande carência de formação 

continuada, fato apontado também na consulta ao referencial. Destaca, ainda, que o governo 

“lucraria” com isso, pois os trabalhos estariam sendo realizados no coletivo, melhorando a 

qualidade do “espaço físico”, na “dinâmica do bem-estar”, “na alimentação”. A respeito dos 

profissionais da educação que tratam das questões ambientais, falou que a descontinuidade 

dos projetos demonstra o quanto necessitam de formação, fomento e apoio. Colocou-se à 

disposição para auxiliar na elaboração de um plano de formação continuada. Essa 

disponibilidade da professora nos remeteu à afirmação de Saturnino (2009, p. 20): “A 

consciência é a forma mais potente que dimensiona a realidade e o mundo”. Ana Maria 

completou. dizendo: 

 [...] a mídia fala diariamente na preservação do meio ambiente; criamos datas 

especiais, comemorativas, mas ficamos somente nas palavras, levadas ao vento, 

muito pouca ação. Como educadora, qualifico uma pessoa educada ambientalmente 

quando esta se preocupa com sua qualidade de vida e a qualidade de seu entorno. 

Cuidando do seu nicho, zelando pela sua saúde, seus bens materiais e espirituais. 

Esse conjunto de cuidados permite que ela avance na preocupação global do meio 

ambiente” (Ana Maria Quinoto Imhof, Entrevista, 2018). 

 

Para a professora Ana Maria, o projeto “levantamento da biodiversidade das aves na 

cidade de Brusque”, realizado por estudantes da EEB Feliciano Pires, pode ser considerado 

um projeto de educação ambiental, pois ele inspira outras escolas, em outras cidades, a 

identificar sua biodiversidade também. Sugere, ainda, adaptar a observação de espécies em 
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parques, sítios, reservas ambientais, o que é possível fazer/explorar nos diversos níveis de 

escolaridade. Na avaliação que fez com seus alunos, relata: 

Percebe-se que a observação e registro revelou que os estudantes desenvolveram 

habilidades e atitudes de maior consciência na necessidade de preservação dos 

recursos naturais do entorno em que vivem e do meio natural em geral. Isto reflete o 

caráter de alfabetização científica desenvolvido durante o projeto, que permitiu que 

os estudantes pudessem refletir sobre a importância de sua participação na 

preservação dos recursos naturais do planeta (Ana Maria Quinoto Imhof, Entrevista, 

2018). 

 

Esta reflexão sobre a prática pedagógica, e também a reflexão realizada pelos 

estudantes, demonstram a necessidade de se reconhecer o ambiente como parte constituinte, 

num processo de mobilização social, como ação cidadã, responsável, crítica e participativa. E, 

da parte da professora ou do professor, o comprometimento, com projetos que deem 

significado à realidade do estudante, que vão ao encontro dos princípios da EA, crítica e 

transformadora, proposta por Torre e Zwierewicz (2009) e defendida neste trabalho, bem 

como nas “escolas criativas”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como proposta refletir sobre a organização de uma formação 

continuada para professores da rede estadual de ensino de Santa Catarina, tendo como tema 

central a educação ambiental e, como meio para subsidiar o processo, trabalhar na Proposta 

dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCEs). 

  A proposta também previa fazê-lo dentro de uma perspectiva de EA crítica, com o 

subsídio de autores que defendem a inclusão de tal perspectiva na proposta curricular do 

estado de Santa Catarina e nos autores e fundadores dos PCEs, para encontrar convergências 

que possibilitassem a construção de projetos ainda nos tempos de formação dos estudantes.  

 É possível concluir que, ao se elaborar projetos de acordo com os princípios dos PCEs, 

se estará dialogando com os pressupostos da PCSC, já em sua mais recente versão, assim 

como com as políticas e diretrizes nacionais. Se os PCEs defendem que a escola criativa deve 

partir daquilo que existe na realidade de cada entorno educativo, mas a partir de sua realidade, 

formando em competências, atitudes e valores que preparem a vida para a vida, se isto 

acontecer, pode-se esperar de estar no caminho de uma formação integral defendido pela 

PCSC. 

Da consulta e análise aos documentos norteadores, em nível estadual e nacional, e dos 

dados obtidos em entrevista, pude confirmar uma convergência de ideias que apontam para o 
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que Loureiro (2007) havia anunciado quanto às prioridades estratégicas para uma futura 

política pública focalizada na escola, pela necessidade de se dedicar especial atenção ao 

processo de formação dos educadores ambientais, seja no que se refere à formação inicial, 

quanto à formação continuada.  

Espero que o estudo se constitua num primeiro e importante passo, dentre tantos 

outros que se sucederão na continuidade das ações e que serão necessários para pensar a 

proposta de formação continuada na rede estadual, e que fortaleça desde a partida a 

articulação temática da educação ambiental na perspectiva sociocrítica defendida, e de acordo 

com a metodologia dos PCEs.  

Mesmo que as escolas da rede estadual de Santa Catarina não estejam vinculadas à 

Riec, há professores que conhecem a perspectiva proposta. Mesmo que desenvolvam 

trabalhos de forma isolada, não deixam de ser significativos, como é o da professora Ana 

Maria, entrevistada neste trabalho. Ela mostra que seu trabalho não é pontual, mas contínuo e 

associado à realidade do estudante e da comunidade na qual está inserido, dialogando com a 

proposta dos PCEs e articulado com a PCSC. 

Com esta pesquisa, propus-me mostrar que o PCE é uma metodologia que pode servir 

de base para a formação continuada, que põe em diálogo PCSC e DCN’s, mas, antes de tudo, 

que nasceu do “chão” da escola, por já existirem ações desta natureza e pelo fato de não ser 

imposto pelo NEA da Secretaria, o que pode concorrer para uma maior valorização e 

comprometimento dos sujeitos nela envolvidos. Além disso, valorizará as práticas já 

constituídas e possibilitará o protagonismo de quem já se transformou para outros 

transformar.  
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