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1. Resumo 

O presente trabalho descreve o andamento de uma pesquisa em iniciação científica 

em educação ambiental realizada por um grupo multidisciplinar de alunos dos cursos 

de  licenciatura em ciências biológicas e de pedagogia da Faculdade de Ciências e 

Letras de Bragança Paulista – FESB e tem como objetivo problematizar as práticas 

de educação ambiental (EA) através da aplicação de sequencias de atividades de 

EA e promover a práxis sobre essas práticas evidenciando a importância da 

transversalidade no currículo da educação formal. Para sua realização será utilizada 

a metodologia qualitativa de pesquisa-ação que exige a articulação profunda e 

radical entre a produção de conhecimentos e a ação educativa.  

 

2. Introdução 

A temática ambiental se constitui desde os problemas pontuais e técnicos até 

as discussões históricas, políticas, econômicas, sociais e culturais que constroem as 

relações de causas e efeitos desses problemas. Existe uma tendência em diversas 

esferas de discussão sobre as formas de resolver essas situações que inserem a 

educação ambiental como elemento imperativo nos planos de ação planejados para 

o enfrentamento das problemáticas ambientais. 

As inquietações trazidas por este debate envolvem diferentes 

problemáticas, abarcadas em uma diversidade de teorias sobre suas 

causas e consequências; entretanto, entram em consenso no que se 

refere às soluções: a indicação da educação ambiental como 

condição si ne qua non para  alcançar os resultados  necessários 

para a resolução dos problemas. Não que as soluções dependam 

somente da educação ambiental, mas sua prática é um dos alicerces 

para as transformações de que necessitamos. (FRANCO, 2012, p. 

13). 

 A perspectiva sob a qual esse trabalho se desenvolve pauta-se em uma visão 

de meio ambiente não como sinônimo de natureza, mas sim como de lugar de 

interação entre o meio físico, biológico, sociedades e culturas. Atentando a isso, 

torna-se imperativo afirmar aqui na não neutralidade das práticas educativas 

ambientais, pois a educação como uma construção social está “repleta de 

subjetividade, de escolhas valorativas e de vontades políticas, com destaque ao seu 

grande potencial reprodutivo dentro da sociedade.” (FRANCO, 2012, p. 16) 



As escolas brasileiras têm nos Parâmetros Curriculares Nacionais a base 

curricular para a elaboração de programas de ensino. O PCN de meio ambiente, em 

consonância com documentos de conferências mundiais sobre EA, indica que a 

abordagem didática das práticas pedagógicas sobre meio ambiente deve ser 

transversal e interdisciplinar: 

Os conteúdos de Meio Ambiente serão integrados ao currículo 

através da transversalidade, pois serão tratados nas diversas áreas 

do conhecimento, de modo a impregnar toda a prática educativa e, 

ao mesmo tempo, criar uma visão global e abrangente da questão 

ambiental. (BRASIL, 1997, pg 49) 

Em conformidade com as discussões globais e em consonância com o PCN 

meio ambiente, em 1999, foi incorporada a Constituição Federal, Lei nº 9.795, que 

dispõe sobre Educação Ambiental, que traz em seu Capítulo II, da Política Nacional 

de Educação Ambiental, Seção II, Da Educação Ambiental no Ensino Formal, 

Artigos 10 e 11, indicações de como deve ser o ensino de EA que, a saber, deve 

estar inserido em todos os níveis e disciplinas educacionais, não devendo ser 

implantada em forma de disciplina específica. 

 

3. Objetivos 

Ao realizar esta pesquisa temos como objetivo problematizar as práticas de 

educação ambiental (EA), aplicar sequências de atividades e promover a práxis 

sobre essas práticas evidenciando a importância da transversalidade no currículo da 

educação formal. Promover para os alunos envolvidos no programa de iniciação 

cientifica a oportunidade de vivenciar uma experiência cientifica multi e 

interdisciplinar, tendo em vista a formação do grupo responsável por este estudo é 

composto por alunos dos cursos de pedagogia e ciências biológicas.  

 

4. Materiais e Métodos  

A pesquisa a ser realizada neste trabalho se caracteriza como qualitativa de 

pesquisa-ação, pois tal metodologia exige – a articulação profunda e radical entre a 

produção de conhecimentos e a ação educativa. Para REIS (2008 p. 163) o 

potencial da pesquisa-ação se expressa pela sua principal característica 

metodológica “que refere-se a um tipo especial de produção de conhecimentos, 

comprometida com a ação intervenção no espaço social em que realiza a 



investigação”. A pesquisa será composta em sua primeira parte por revisão 

bibliográfica abordando os marcos teóricos que serão base da elaboração da ação; 

na segunda parte a realização de pesquisa de campo, na qual os alunos realizarão a 

aplicação de uma sequência de atividades de EA para depois realizarem análise 

reflexiva sobre as metodologias utilizadas na prática pedagógica realizada. 

As sequências de atividades construídas pelos pesquisadores serão 

aplicadas com alunos do ensino fundamental durante a prática dos estágios. As 

análises das ações práticas serão realizadas refletindo sobre aspectos da 

transversalidade do tema ambiental. O presente projeto de pesquisa está em 

execução, sendo iniciado em Junho de 2016 com termino previsto em abril de 2017. 

 

5. Desenvolvimento 

O presente projeto está na fase inicial de leituras e discussões sobre as bases 

teóricas para o desenvolvimento do trabalho. 

  

6. Resultados preliminares 

É possível identificar a construção do pensamento dos alunos sobre os 

princípios da educação ambiental e suas principais características, tendo em vista 

que esses serão aspectos relevantes na construção de sequencias didáticas que 

serão aplicadas. O grupo de alunos pesquisadores mostra-se motivado com o 

processo investigativo e construindo bases práticas do trabalho multidisciplinar. 
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