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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO GE 22 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Coordenador: Marcos Reigota1 (UNISO) 

 

As atividades do GE 22, durante a realização da 26ª Reunião Anual da ANPEd, foram 

marcadas por um ambiente de envolvimento e seriedade, com o compromisso de todos/todas 

(aproximadamente 80 pessoas) na constituição do GT em 2005. 

 

Foi a nossa primeira reunião, desde a constituição de GE em 2003, conseqüência da 

trajetória iniciada em 1997, quando no IV Fórum de Educação Ambiental em Guarapari, Eunice 

Stein (UFF) propôs a constituição do grupo. Nos anos seguintes, tivemos uma série de atividades 

oficiais e extra-oficiais e, uma ampla organização através da rede eapesquisa2 envolvendo 

profissionais que atuam em Programas de Pós-graduação em Educação e de outras áreas como, 

por exemplo, Ecologia. 

 

Foram enviados ao GE, 22 trabalhos e 5 pôsteres, tendo sido selecionados 12 trabalhos e 2 

pôsteres, que abordaram temas como: complexidade, participação, representação social, memória, 

outridade, material didático, formação de professores, educação indígena, educação popular, 

currículo, pesquisa participante, práticas pedagógicas e produção acadêmica na área. 

Apresentaram trabalhos e pôsteres, profissionais da UERJ, UNICAMP, UNISO, ULBRA, UECE, 

UFSCar, UNESP (Araraquara, Rio Claro e Botucatu), UFAM, UNIVALI, UFU, FIEL e UNESA. 

 

Para comentá-los, estiveram presentes dois fundadores da ANPEd, Julieta Calazans 

(UNESA e UERJ), Newton Aquiles von Zuben (USC) e um dos pioneiros da educação ambiental no 

Brasil, José Erno Taglieber (UNIVALI). 

 

Como convidado do grupo, Newton Aquiles von Zuben, participou da Sessão Especial, 

organizado pelo GT de Didática sob a coordenação da Profª. Drª. Aída Monteiro (UFPE), “Direitos 

Humanos, Educação Ambiental e Formação da Cidadania”. 

 

Foram realizadas 3 reuniões, nas quais foram discutidos os critérios de avaliação dos 

trabalhos e pôsteres e, a continuidade da coordenação até a ANPEd 2004. Continua sendo o 

coordenador, Marcos Reigota (UNISO) e Hedy Vasconcelos (PUC/RJ), foi escolhida vice-

coordenadora pelo mesmo período. 
 

                                                 
1 E-mail: marcos.reigota@uniso.br 
2 Lista de discussão: eapesquisa@fat.org.br 
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Foi decidido que ao grupo dos consultores ad hoc, Antonio Fernando Guerra (UNIVALI), 

Hedy Vasconcelos (PUC/RJ), Ana Maria de Oliveira Cunha (UFU), Maria de Lourdes Spazziani 

(C.U. Moura Lacerda), Martha Tristão (UFES) e Victor Novicki (UNESA), participariam também: 

Mauro Guimarães (UNIGRANRIO), Rosa Maria Feiteiro Cavalari (UNESP/Rio Claro) e Maria do 

Carmo Galiazzi (FURG).  

 

O animador e responsável pelo link do GE 22 no site da ANPEd e da eapesquisa continua 

sendo Marco Barzano, da UEFS. 

 

Durante as reuniões, foi apresentado um levantamento de teses e dissertações sobre 

educação ambiental realizado por Maria Guiomar Tomazello, da Unimep. Juntamente com outras 

pesquisas realizadas por membros do grupo (Hedy Vasconcelos, Victor Novicki e Marcos Reigota), 

o levantamento apresentado aponta para a necessidade de realização de uma pesquisa de grande 

porte, reunindo diversos pesquisadores/as e instituições. O grupo pretende apresentar essa 

proposta ao Ministério do Meio Ambiente e aos órgãos de fomento. 

 

Infelizmente, os convidados do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e da Educação (MEC), 

não puderam comparecer para discutir na “Sessão Diálogos” o tema “A Política de Educação 

Ambiental no atual governo”. Estiveram presentes substituindo os convidados, pelo MMA, Irineu 

Tamaio e pelo MEC, Lúcia Lopes. 

 

A sessão foi coordenada por Neila Guimarães (UFF) tendo o grupo manifestado a intenção 

de colaborar com a definição da Política de Educação Ambiental nos próximos anos. Ficou 

combinado que em 2004 daremos continuidade ao diálogo contando com a participação dos 

representantes do MMA e do MEC. 

 

O minicurso, “Um panorama da educação ambiental no Brasil”, teve 30 inscritos e outros 

ouvintes. Coordenado por José Erno Taglieber (UNIVALI), contou com a participação de Luiz 

Macedo de Carvalho (UNESP/Rio Claro), Philippe Pomier Layrargues (UNIGRANRIO) e Maria do 

Carmo Galiazzi (FURG). 

 

O grupo pretende que os próximos minicursos, sejam na medida do possível ministrados por, 

pelo menos, três profissionais de diferentes instituições. 

 

Em relação a programação e demais temas referentes à reunião de 2004, a eapesquisa, 

continuará sendo o espaço de apresentação e discussão das propostas. 
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