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Introdução: O projeto associa e faz interagirem atividades de pesquisa científica e de ação pedagógica 
direta no campo da educação ambiental através de formação diferenciada de educadores/pesquisadores 
construída a partir da transdisciplinaridade. A impossibilidade de trabalhar com diversidadades bio-sócio-
culturais empregando os paradigmas cartesianos-newtonianos revela a desconstrução possível e de 
(re)ordenação do sistema disciplinar ainda presente na formação dos pesquisadores/educadores. Objetiva a 
formação de qualidade dos educadores ambientais para a possibilidade de continuidade do projeto pela 
autogestão dos envolvidos tendo em vista a construção de sociedades sustentáveis. Objetivos: Contribuir 
com a formação transdisciplinar dos coletivos de educadores ambientais e primar pela qualidade destes na 
direção da articulação entre os saberes, conhecimentos e fazeres transdisciplinares. Enzimar processos 
educativos transformadores visando a construção de sociedades sustentáveis em termos 
sociais/econômicos/culturais/ambientais por meio da atuação dos coletivos. Dinamizar e articular as redes 
virtuais para formação dos coletivos de educadores ambientais por meio de fóruns, encontros, colóquios, 
eventos, atendendo ao tripé ensino/pesquisa/extensão. Métodos: Trabalhar no sentido de formação dos 
coletivos de educadores ambientais no espaço da escola e nos vários outros espaços educativos e culturais 
dos bairros Jd. Antônio Petráglia e Planalto, no município de Franca/SP. Intenta-se a associação e interação 
das atividades de pesquisa científica de ação pedagógica direta no campo da educação ambiental através 
de formação diferenciada de educadores/pesquisadores construída a partir da transdisciplinaridade. 
Buscamos promover a articulação, integração, recursividade e a dialógica entre as pesquisas teóricas e de 
“campo” com as atividades, as ações interventivas no campo da educação sócio-ambiental e da formação 
de educadores ambientais dentro e fora das instituições escolares. Resultados: s resultados são prévios. O 
nosso projeto busca criar condições que viabilizem o enriquecimento dos conhecimentos acadêmicos e 
populares, fortalecendo a extensão como prática universitária, uma vez que estabelece uma ponte 
facilitadora de encontros entre a universidade e a sociedade civil. Espera-se que a educação ambiental 
desenvolvida pelos diversos educadores seja integrada, contínua e permanente, levando em consideração 
os diferentes contextos dos envolvidos, a fim de fortalecer o caráter pedagógico desses processos 
educativos. Esperamos a continuidade dos coletivos perpetuando esse movimento numa ação possível de 
(re)ordenação da vida nas comunidades de intervenção em busca de sociedades sustentáveis e de uma 
ética planetária. 
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