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RESUMO
Esta pesquisa tem como objeto de estudo algumas singularidades da Educação Ambiental no Brasil. Trata-se da
sistematização de elementos formais ligados à prática das Políticas públicas, Educação Ambiental e Formação de
Professores. A abordagem teórica sobre o tema está na teoria da multirreferencialidade envolvendo estudos de
transformação e emancipação social. Os sujeitos participantes da pesquisa são professores pesquisadores que 
participaram de cursos de formação em Educação Ambiental em Sergipe.  Os principais instrumentos utilizados na
coleta de informações foram à análise documental e observação participante direta  com  professores (as) que
participaram do estudo. Os principais resultados da pesquisa explicitam  contribuição para os avanços nas políticas
públicas na Educação Ambiental visando uma ampliação da prática docente interdisciplinar referente às questões sobre
as políticas ambientais sergipanas.
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Políticas públicas. Formação de professores. Produção de Conhecimento.
Prática Interdisciplinar.
 
ABSTRACT
This research has as object of study some singularities of environmental education in Brazil. It is the systematization of
formal elements connected to the practice of public policy, environmental education and teacher training. The theoretical
approach to the subject is the theory of multiple references involving studies of transformation and social emancipation.
The subjects of the research are teachers researchers who participated in training courses in environmental education in
Sergipe. The main instruments used to collect information was the documentary analysis and direct participant
observation with teachers (as) who participated in the study. The main search results explicit contribution to advances in
public policy on environmental education aimed at an expansion of interdisciplinary teaching practice related to questions
about the Sergipe environmental policies.
 
Keywords: Environmental Education. Public policy. Teacher training. Knowledge production. Interdisciplinary practice.
 

Introdução
Esta pesquisa se inicia com uma inquietação de trabalhar e analisar a dimensão política nos cursos de Educação
Ambiental (EA) em Sergipe e nos documentos oficiais brasileiros que sugerem caminhos para esta empreitada, porém
como toda trajetória existe mudança nosso percurso também foi redirecionado, sentimos a necessidade de ampliar
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nossos horizontes e fazer um estudo empirico  entrevistando professores e comparando de algumas experiências
divulgadas nos cursos de  formação docente em EA.
Pensar em escrever sobre políticas públicas e Educação Ambiental brasileira  nos faz refletir diversas démarches
epistemológicas e metodológicas, para o inicio deste trabalho selecionaremos como campo de estudo documentos que
norteiam políticas públicas e  cursos de EA, analisamos dentro de uma pluralidade de olhares que miram para as
práticas políticas de professores em EA. A escolha por este campo é decorrente das minhas participações em  cursos
de EA, sendo possível uma observação  mais próxima e direta.
         Este trabalho é um recorte de um trabalho  mais amplo onde tenho como  objetivo geral discutir como as políticas
públicas para a EA são colocadas para os  professores, pesquisadores e formadores no Brasil  e como é  inserida a
dimensão política nas práticas pedagógicas dos professores que participam de cursos de Educação Ambiental, fazendo
um contrapondo com os materiais disponibilizados no Brasil pelo MEC para a realização deste curso.  Como objetivos
específicos trabalho as  análises das concepções dos professores brasileiros formadores e dos professores em
formação continuada sobre meio ambiente e educação ambiental; discussões sobre como se dá a construção da
formação política dos professores/ formadores e professores em formação continuada e seus reflexos na sua atuação
profissional na escola quando relacionados com as questões ambientais; identificações de pontos de divergências e
convergências da formação política nas práticas de EA dos professores que atuam nas diferentes regiões sergipanas
analiso em que medida a dimensão política está presente nos documentos que regem a organização escolar, a
profissionalização docente e como as questões relacionadas com a EA no Brasil estão contrapondo-os aos discursos e
práticas dos professores nas escolas;  analiso  em que medida a dimensão política está presente nos materiais
disponíveis pelos ministérios (MEC) e nos planejamentos de cursos feitos pelos professores.
A minha escolha ainda é reforçada pela minha caminhada profissional, pela minha história de vida e formação. Se por
um lado, um curso de doutorado me inicia na práxis da pesquisa, avançada propriamente dita; por outro, será a partir de
minha experiência no ensino, como professora (na educação básica e no nível superior) e formadora de professores
(sem o abandono da condição de aprendiz permanente), no meu mestrado estudando as relações socioambientais,
linguagem, subjetividades, intersubjetividades e a educação ambiental presentes em textos de jornais publicados por
estudantes da educação básica em Porto Alegre no Rio Grande do Sul sobre as questões socioambientais do Brasil,
com destaque para a região sul e do mundo, em pesquisas documentais e entrevistas feitas e analisadas por mim no
período de 2004-2006, que estive me inspirando para, em confronto com as novas leituras e novas linguagens que fiz e
que tive meditado sobre elas, revendo minhas concepções de formular/reformulando minhas idéias e conceitos (por
vezes, preconceitos) sobre meu objeto de pesquisa no PRODEMA/UFS.
         Dessa forma entre 1996 e 2011 dediquei-me com abertura e inquietação intelectual ao ensino de ciências, à
formação de professores e aos estudos específicos da educação ambiental e suas problemáticas. Mantive contatos com
diferentes autores e suas perspectivas de compreensão sobre a diversidade biológica, as diferentes concepções de
currículo, políticas públicas educacionais, as experiências de formação em ciências, o campo do ensino e da pesquisa
como ferramentas indispensáveis para o amplo enfrentamento das mais variadas questões ambientais, dentre elas, a
questão do método, seja de ensino (e suas variações como práticas de currículo), seja como método científico,
principalmente ao que tenho vislumbrando nos últimos dez anos que é a formação em ciências. Em outras palavras,
encontro-me interessada na prática política e científica e no modo como cada sujeito em seu tempo histórico,
desenvolve, produz e demarca suas próprias escolhas dentro do campo político e científico. Por isso mesmo, em minha
trajetória profissional, as experiências formativas (ensino, pesquisa e extensão) foram amplamente construídas em torno
desse contexto.
 Esta pesquisa tem como ponto de partida discutir as políticas públicas envolvidas nos documentos oficiais e em cursos
de formação em EA, realizados em Sergipe.
         O campo empírico desta pesquisa   envolveu a observação das práticas de EA de professores formadores da
UFS, tutores e os professores em formação continuada do curso de aperfeiçoamento em Educação Ambiental no ano
de 2013 (AEA), que são professores da rede pública estadual de Sergipe. No meu caminhar senti a necessidade de
ampliar o debate para análise das políticas públicas para EA inserindo uma comparação entre  as regiões do  países
sendo que  em  Sergipe a pesquisa  foi realizada  nos moldes da pesquisa participante e pela necessidade de um
debate mais aprofundado sobre as questões relacionadas com as políticas públicas no processo de formação do
educador ambiental sergipano onde buscamos ampliar nosso estudo.  Haja visto que identificamos muitos problemas
com relação à atuação política dos professores sergipanos em relação às questões ambientais nas escolas públicas que
merecem um estudo que pudesse evidenciar os limites, as possibilidades e os desafios da formação política desses
profissionais e os impactos nas práticas docentes, visando à superação das problemáticas existentes.
         Para a coleta de dados foram usados os seguintes instrumentos:  Observação participante e a análise de
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documentos.
         A Observação participante tem como objetivo análises  das práticas desenvolvidas pelos professores
entrevistados, nas reuniões com os professores pesquisadores, os encontros presenciais confirmando ou não as
concepções apresentadas nas entrevistas. Através da observação objetiva-se mensurar em que medida a dimensão
política se faz presente nos planos de curso, planos de aulas e/ou atuação dos docentes, seja na docência, em projetos
pedagógicos ou nos encontros presenciais.
         Na análise de documentos foram analisados documentos como Diretrizes Curriculares, Projeto
Político-pedagógico das escolas, regimento escolar, planos anuais, LDB, Plano de Carreira dos Professores, Estatutos
do Magistério Estadual e Municipal, constituição Federal, PCNs, PCN+, legislação ambiental, política nacional da
educação ambiental lei 9795/99, com o objetivo de compreender em que medida a dimensão ambiental e política está
presente nos documentos que regem a organização escolar e a profissionalização docente, contrapondo-os aos
discursos e práticas dos professores nas escolas.
 
 
  Para trabalhar a Educação Ambiental precisamos está abertos a várias análises, pois a EA é um processo plural.
Pensar no Brasil um país tão extenso com regiões com  tantas semelhanças e diferenças nos faz ampliar nossas
reflexões. Morin (2008) na sua obra o método um, a natureza da natureza, nos presenteia afirmando que tudo se
entrelaça e se separa com tudo, que o método é um caleidoscópio onde podemos criar e recriar conhecimentos, nos
leva a uma visão de mundo de pensar junto o todo sem perder a noção das partes, uma relação permanente
individuo/sociedade/espécie, sendo assim para podermos interpretar qualquer fenômeno ou qualquer processo ligado às
diversas questões se não acreditamos nestas relações. Nas questões relacionadas com a dimensão política da EA no
Brasil  não são diferentes, precisamos está em sintonia com a profundidade mais intrínseca do nosso eu em
consonância com todas as nossas mais sublimes vivencias e experiencias. Só a partir de reflexões, trabalho
interdisciplinar, de análise crítica é que poderemos avançar nas demandas de uma Educação Ambiental política, nas
políticas públicas para a EA e uma EA crítica, transformadora e emancipatória.
 
As Ciências Ambientais e a Educação Ambiental Política
As ciências ambientais são ciências que se preocupam em estudar e elaborar conhecimentos relacionados com o
funcionamento e a qualidade de vida no planeta, incluindo os fatores bióticos, abióticos e socioculturais, regem
processos de gênese, diversificação, transformação, alteração e conservação da biosfera. É uma ciência interdisciplinar,
segundo Arlindo Philips Junior (2012) a interdisciplinaridade é um método de integração do conhecimento a partir da
necessidade da demanda social e dos fenômenos estudados pelas pesquisas, são atitude e método na produção do
conhecimento. O objeto das ciências ambientais requer convergências de conhecimentos distintos possibilitando a
reflexão vista por diferentes ângulos. Permite uma riqueza de interação, forma de inovação, a soma de diferentes
perspectivas, estabelece a complementariedade na compreensão de fenômenos complexos relacionados aos objetivos
de construção da sustentabilidade no planeta. Sendo assim trabalhar a EA política nos permite uma ampliação na forma
de pensar todas as questões em uma dimensão mais complexa e completa. 
Uma síntese do desafio interdisciplinar no tratamento das questões ambientais é fornecida por Jeff apud Silva (2000), a
partir de uma contribuição de Jorge Modelo. (O processo interdisciplinar deve ser: a) dialético, pois surge das
contradições do esforço de integração dos saberes; b) sistêmico, porque exige a análise das dinâmicas e estruturas dos
saberes; c) seletivo, porque, para cada problema, obriga buscar categorias críticas; d) iterativo, porque é um processo
por aproximações sucessivas e) aberto, porque busca um aperfeiçoamento mútuo entre os saberes.
Leff (2000) quando discute a Interdisciplinaridade nas ciências ambientais faz uma reflexão em torno dos problemas do
conhecimento que apresenta na questão ambiental a incorporação de um saber ambiental emergente nos paradigmas
“normais” de conhecimento (das disciplinas científicas estabelecidas), buscando com isso estabelecer bases para uma
racionalidade do ambiente (LEFF e col 38 1986). E busca na articulação interdisciplinar das ciências naturais e sociais,
progresso para uma visão da complexidade ambiental aberta a diversas interpretações do ambiente e a um diálogo de
saberes.
Nessa visão se confluem a fundamentação epistemológica e a via hermenêutica na construção de uma racionalidade
ambiental que é mobilizada por um saber ambiental que se inscreve em relações de poder pela apropriação social da
natureza e da cultura (LEFF, 2000.  p.33,39,40 ).
Não posso esquecer que tratar das questões ambientais exige um tratamento sútil das demandas existentes, as
formações simbólicas e ideológicas também aparecem de forma muito significativa nas falas, textos, discursos que são
produzidos dentro da temática. Sendo assim trabalhar a política presente na Educação Ambiental brasileira nos cursos
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de aperfeiçoamento ou especialização me possibilitou uma abertura nos horizontes em busca de uma EA
emancipatória, transformadora e crítica.
        
 
A Educação Ambiental Política no Brasil: Ideologias, linguagens, formas simbólicas
 
A Educação Ambiental no Brasil se desenvolveu exponencialmente na última metade do século XX. Nesse processo,
não apenas foram consolidadas diferentes disciplinas, oriundas de epistemologias de diferentes matizes, como também
foi possível o desenvolvimento de um campo político com características propriamente interdisciplinar, erigido dos
resultados de pesquisas nos últimos vinte anos (pós-Eco 92) em torno do meio ambiente, sua problemática e relação
direta com as questões do desenvolvimento econômico, cultural, político e social.
 A Educação Ambiental política, portanto, no Brasil, constituem-se como vasto campo em processo de formação dentro
da história das práticas científicas contemporâneas. Desde as matemáticas/ Educação Matemática, ciências sociais
e/ou ciências da natureza à filosofia há explícita necessidade de articulação e manutenção de diálogos entre distintos
ramos do conhecimento, cuja finalidade é aprimorar o amplo repertório de conhecimentos científicos e políticos, tendo
em vista o enfrentamento de problemáticas socioambientais, tecnológicas e/ou culturais, ligadas aos cenários humanos
deflagrados pelas desigualdades sociais, somados à vasta degradação, destruição e extinção de ambientes naturais,
ambos, afetando larga camada de população mundial.
 
Pesquisar a dimensão política da EA carrega em si a responsabilidade de se ter que assumir uma práxis em uma
sociedade instituída/instituindo-se na tensão entre a história feita e a história que estamos fazendo no tempo/espaço
presente, entre a sociedade instituída, e o que é/está sendo, a cada momento instituído (Castoriadis, 1982,1999). É
nesse espaço, “entre o passado e o futuro” (Arendt, 2003) de tradições e determinações, mas também de
descontinuidades e lacunas, que vamos refletir sobre a dimensão política da EA e suas políticas públicas com
ideologias, linguagens próprias e produção de sentidos. O ato de politizar e a responsabilidade Social na formação dos
professores são basilares. Afinal, isso também é destacado por Castoriadis (idem) “a práxis não pode eliminar a
necessidade de elucidar o futuro que deseja”. Nesta perspectiva, a política, enquanto práxis social não se sujeita nem à
sua comunidade científica, nem à História.
Considerando que o “objeto de pesquisa” das ciências humanas e na Educação / EA é o próprio Homem – um
objeto-que-fala – portanto, um sujeito não sujeitado ao pesquisador, nem a sua pesquisa, com linguagens e ideologias.
(COSTALONGA, 2012).
Trabalhar as questões de EA política dentro da academia nos possibilita ter uma reflexão teórica aprofundada de
distintos aspectos referentes às linguagens presentes nos documentos do MEC para formação continuada de
professores em EA e nas políticas públicas. Para Mikhail Bakhtin (1986) apud Costalonga (2012), a consciência dos
sujeitos forma-se no universo dos discursos, em função das interlocuções que vão participando, num amplo universo de
referências. Para Marx (1974), não era a consciência dos homens que determinava sua existência, mas, ao contrário,
era a existência que determinava a sua consciência. E é Marx (1979) quem também nos diz que a produção de idéias,
de representações e da consciência, está, de início, diretamente entrelaçada com a atividade material dos homens,
como a linguagem da vida real. (p.36)
Por isso, a linguagem que é, segundo Bakhtin (Ibid.), formada por signos ideológicos, sendo também "uma ponte entre
mim e o outro", não se faz no vácuo e sim nas relações entre os falantes, nos acentos, nas enunciações e no exercício
diário de convívio entre os homens, promovendo uma costante formação política. A linguagem é dialógica e dialética e
insere-se em uma adição: de um modo geral, questiona e religa-nos ao mundo para fazê-lo renascer constantemente
em estado de sentidos e valores sempre significativos. Por isso está em movimento. E está nas relações, nas práticas
sociais, nas intencionalidades políticas e ideológicas dos sujeitos.
Na linguagem  ocorre a produção de sentidos nas ciências, nas artes e na natureza na vida. A linguagem, como afirma
Gramsci (1978) está em constante mutação e é em si mesma viva, dinâmica e guardiã da memória das culturas
passadas. Segundo Gramsci (1978):
 
A linguagem é essencialmente um nome coletivo: ela não  pressupões uma ‘coisa&39; única nem no tempo nem no
espaço. Linguagem significa também cultura e filosofia (ainda que no senso comum) e, portanto, o fato ‘linguagem&39;
é, na realidade, uma multiplicidade de fatos mais ou menos organicamente coerentes e coordenados: no extremo limite,
pode-se dizer que todo ser falante tem uma linguagem pessoal e própria, isto é, um modo pessoal de pensar e de sentir.
A cultura, em seus vários níveis, unifica uma maior ou menor quantidade de indivíduos, em estratos numerosos, em
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contato mais ou menos expressivo, que se entendem entre si em diversos graus. ( p.36)
 
 
Assim,  a linguagem é fonte de conhecimentos e vida simbólica na coordenação dos indivíduos e na atividade coercitiva
(TREVISOL, 2009).
 
Os indivíduos se ocupam constantemente com as atividades de expressão de si mesmos em formas simbólicas ou de
interpretação das expressões usadas pelos outros; eles são continuamente envolvidos na comunicação uns com os
outros nas trocas de informações de conteúdo simbólico. (THOMPSON, 1998, p.24)
 
O poder político simbólico se refere à capacidade de intervir no curso dos acontecimentos, de influenciar as ações dos
outros e produzir eventos por meio da produção e da transmissão de formas simbólicas (TREVISOL, 2009).
 
 
Essas interações simbólicas possibilitam aos sujeitos um aumento considerável do patrimônio cultural. As ações
simbólicas realizadas no seio da sociedade possibilitam que os indivíduos possam intervir no curso dos acontecimentos,
apontando alternativas, sugerindo caminhos e decisões, induzir a crer e descrer, apoiar os negócios do estado ou
sublevar as massas em revolta coletiva. O poder simbólico se refere à capacidade de intervir no curso dos
acontecimentos, de influenciar as ações dos outros e produzir eventos por meio da produção e da transmissão de
formas simbólicas (THOMPSON, 1998, p. 24).
 
Nessa perspectiva, foram elaborados os seguintes questionamentos: Que elementos formais e simbólicos influenciam a
dimensão politica da EA? Que relações estabelecem entre formação de professores, políticas públicas e os contextos
socioculturais?
             Para responder os questionamentos parte-se da necessidade de se pensar uma  discussão entrelaçadas com 
as relações entre as políticas do conhecimento científico para a EA e sua produção dentro das escolas e nos
documentos disponibilizados pelo MEC para cursos de Formação em EA, a perspectiva de refletir as políticas públicas,
baseadas em autores que escrevem na linha do materialismo histórico dialético e de teorias multirreferenciais, através
da análise de métodos e perspectivas críticas de fontes multirreferenciais. Pretendendo-se destacar a relação entre
políticas públicas, ideologias, linguagem, formas simbólicas e interdisciplinaridade, considerando o enfoque das políticas
de sentido na produção do conhecimento sobre EA em nosso tempo. Seguindo-se de uma reflexão sobre os  objetivos
apresentados na Educação Ambiental e na Legislação, onde  uma revisão dos principais pontos da legislação e os
aspectos políticos presentes para trabalhar a EA nas escolas são  categorias fundamentais para o desenvolvimento das
respostas para o desenvolvimento de ideias. A ênfase na EA política, seus métodos e abordagens contemporâneas são
fundamentais   aproveitando-se das contribuições da teoria da dialética, do marxismo, da linguagem e das formas
simbólicas, como também, dos pressupostos da legislação ambiental para a análise das relações Políticas Públicas e  o
campo das ciências ambientais. Além disso, é importante destacar  o processo político de Formação de Professores em
EA nas Universidades. Por fim, destaca-se as categorias de Formação de Professores, EA e emancipação social a
finalidade de ampliar a caracterização da denominada Dimensão Política da EA. Por fim, considero relevante para os
avanços epistemológicos o desenvolvimento dessa pesquisa com o discurso emancipatório, crítico e transformador de
uma EA política.
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 
BRASIL. Lei de diretrizes e bases da educação. N° 9.394 de 20 de dezembro de 1996.  Brasília: Conselho Nacional
de Educação. MEC, 1996.
_______. Ministério da Educação. Referenciais para formação de professores. Brasília:  MEC / Secretaria da
Educação Fundamental, 1999.
_______. Parâmetros curriculares nacionais/ educação física. Brasília: MEC / Secretaria da Educação Fundamental,
1997.
_______. Política nacional de educação ambiental. N° 9.795 de 27 de abril de 1999. Brasília: Conselho Nacional.
MEC, 1999.
BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1988.

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/_producao_de_sentido_e_singularidades_da_educacao_ambiental_na_fo.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.5-6,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



___________. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
CASTORIADIS, C. Encruzilhadas do labirinto. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1982.
CASTORIADIS, C. Encruzilhadas do labirinto II: os domínios do homem. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1999.
COSTALONGA, Elida Maria Fiorot. Formação Universitária de Professores para o Ensino da Linguagem Escrita -
Um estudo a partir dos discursos didático-formadores. Tese (Doutorado em Educação). Pontifícia Universidade Católica,
São Paulo, 2006.
GRAMSCI, Antônio. Cadernos do Cárcere. Vol.1 Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.
HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Lisboa: Publicações Dom Quixote: Martins Fontes, 1990.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
HARVEY, D. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992.
IANNI, Otávio. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996.
LYOTARD, J. F. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979.
________. O pós-moderno. 2a ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986.
LEFF, E.. Ecologia, Capital e Cultura – A territorialização da racionalidade ambiental [Trad. Jorge E. Silva]. Petrópolis -
RJ: Editora Vozes, 2009.
MARX, Karl. Crítica del Programa de Gotha. Moscú: Editorial Progreso, 1979.
__________. Manifesto do Partido Comunista. Tradução: José Barata Moura. Lisboa, Portugal: Editorial Avante,
1997. Disponível em: http://www.marxists.org/portugues/marx/1848/ManifestoDoPartidoComunista/index.htm. Acesso
em 05/02/2015.
__________. O Capital. Edição resumida por Julian Borchardt. Tradução de Ronaldo Alves  Schmidt. 2a ed. Rio de
Janeiro: Zahar editores, 1969.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro.5a Ed. São Paulo. Cortez; Brasília: UNESCO,
2002.
PETRAGLIA, Izabel. Olhar sobre o olhar que olha: complexidade, holística e educação. Rio de Janeiro: Vozes, 2001.
SPINK, Mary Jane P. Psicologia Social e Saúde: trabalhando com a complexidade. Quaderns de Psicología 2010, Vol.
12, No 1, 41-56
SILVA, Ana Célia Bahia. Projeto Pedagógico: Instrumento de gestão e mudança. UNAMA. Belém. 2000.
VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: Para onde vai o professor? Liberdade: ed. 2001.
TRISTÃO, Martha. A educação ambiental e os espaços/tempos de formação. In: GUERRA, Antônio Fernanado S. e
TAGLIEBER, José Erno (orgs.). Educação ambiental: fundamentos, práticas e desafios. Itajaí: Universidade Vale do
Itajaí, 2007, p. 37 – 51.
TREVISOL. M. G. Poder, democracia e cultura: inferência sobre os efeitos da comunicação nos contextos sociais. Em
http://revistaalceu.com.puc-rio.br/media/Alceu19_Trevisol.pdf acesso em 20/05/2015.
THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era da comunicação de massa. Petrópolis:
Vozes, 1995.
__________. O escândalo político: poder e visibilidade na era da mídia. Petrópolis: Vozes, 2003.
 

Mestre em Ensino de Ciências e Matemática (ULBRA-RS); Doutoranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente
(PRODEMA/UFS); Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental de Sergipe (GEPEASE/UFS); E-mail:
deboraereis@yahoo.com.br

Recebido em: 05/07/2015
Aprovado em: 06/07/2015
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/_producao_de_sentido_e_singularidades_da_educacao_ambiental_na_fo.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.6-6,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio


