
Relatório das Atividades do Grupo de Pesquisadores em Educação 

Ambiental presentes na 24ª Reunião Anual da ANPEd. 

 

 

 Inicialmente, desejamos agradecer à Diretoria da ANPEd, o espaço 

concedido, pelo terceiro ano consecutivo, ao grupo de pesquisadores em 

Educação Ambiental.  

 Este espaço tem sido de grande importância, posto que nosso grupo vem 

crescendo em número e em organização, nesta Associação, com vista a vir a se 

constituir, futuramente, como um Grupo de Estudos (GE). 

 Quando do encerramento da 23ª Reunião, levamos uma série de 

recomendações para o desenvolvimento de ações a serem realizadas, visando 

nosso encontro na reunião deste ano.    

 O I Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental: tendências e 

perspectivas (EPEA), promovido pela parceria da UNESP–Rio Claro,  UFSCar e 

USP–Ribeirão Preto, foi uma delas, tendo ocorrido entre 29 a 30 de julho deste 

ano, na cidade de Rio Claro-SP. 

 Este encontro que, inicialmente, se pretendia regional, acabou atraindo 

representantes de 23 estados, num total de 274 participantes, dos quais 97 eram 

mestrandos e 42 doutorandos. Na ocasião, foram aprovados e apresentados 76 

relatos de diferentes pesquisas, dos 116 trabalhos inscritos para avaliação do 

comitê científico. 

 Os pesquisadores ligados à ANPEd, presentes no EPEA, realizaram uma 

reunião, na qual puderam avaliar o encontro, constatando a real demanda de um 

espaço para discussões que venham a consolidar a área, nas suas especificidades 

e nas suas múltiplas possibilidades de interfaces com as outras áreas de 

conhecimento.   

 Esta demanda tem sido evidenciada também de outras maneiras, quer seja 

no aumento de participantes nos debates em nossa lista virtual (eapesquisa), 

sendo que em 2000 eram 60 participantes e em 2001 chegaram a 85, quer seja 

pelo aumento da participação através de apresentação de trabalhos nas Reuniões 

Anuais: 1999 – um pôster; 2000 – 5 pôsteres e uma comunicação oral; 2001 – 6 

pôsteres e 4 comunicações orais.  

Também nos encontros do grupo de EA nesta 24ª Reunião foram obtidos 

avanços bastante significativos em nossa organização. Foi realizada um reunião 

informal com mais de 20 pessoas e na reunião oficial (09/10/01) estiverem 

presentes 33 pesquisadores, que discutiram ativamente sobre os caminhos para 

consolidação de um espaço de discussão sobre pesquisa em educação ambiental.  

Essa reunião contou com a presença de pesquisadores representando 22 

Instituições de Ensino Superior, sendo 8 estaduais, 7 federais, 5 particulares/ 



comunitárias e  2 municipais. Esses pesquisadores eram provenientes de 10 

estados brasileiros  (SP-11,  RJ-6,  SC-4,  MT-3,  ES-2,  BA-2,  RS-1,  MG-1, 

CE-1,  SE-1).  

Entre os presentes identificou-se 12 professores doutores vinculados à 11 

Programas de Pós-Graduação de âmbito nacional, sendo 6 credenciados à 

ANPEd, que orientam pesquisas de mestrado e/ou doutorado na área de 

educação ambiental. 

Foram definidas algumas ações e propostas de atuação objetivando o 

transcorrer deste ano e o ano 2002, também foram apresentadas algumas 

propostas para a nossa participação na 25ª Reunião Anual da ANPEd. Diversas 

são as tarefas propostas, entre elas destacamos: 

- criação de um Boletim Informativo (virtual e impresso), que circule 

entre os educadores ambientais e que possa ser um veículo de  

discussão, apresentação de propostas e notícias do grupo de EA. 

- busca do apoio institucional dos Programas de Pós – Graduação, dos 

quais participamos. 

- encontro da comissão coordenadora, em princípio agendada para fins 

de março de 2002, no Rio de Janeiro, que nos permita uma 

sistematização nas linhas dos diversos Programas, a elaboração de um 

dossiê  na busca de nossa institucionalização como GE da ANPEd. 

Com relação a nossa participação na 25
a
. Reunião Anual, além de 

enviarmos os resultados de nossas pesquisas individuais para avaliação no 

comitê científico, levantamos uma série de atividades sugeridas coletivamente 

para comporem a programação do evento, visando socializar a discussão da 

temática ambiental na educação. Entre as atividades propostas estão: 

- Sessão especial: contando com a participação de pesquisadores que 

tenham expressão internacional. 

- Lançamento de livros e outras publicações. 

- Elaboração de Mini-curso 

- Atividades de educação ambiental com escolas (professores, alunos 

e/ou comunidade em geral) de Caxambu. 

- Eventos culturais: Exposição de Artista Plástico que trabalha com 

reaproveitamento de materiais e sucatas, Mostra de vídeos educativos 

voltados para o trabalho com a temática ambiental. 

Cumpre lembrar que já foi constituída uma comissão executiva, que já 

possui uma pauta de atividades de organização, visando viabilizar essas 

propostas e que é composta pelos seguintes professores pesquisadores:. 

- Prof. Dr. Antonio Carlos Rodrigues de Amorim (Faculdade de 

Educação da UNICAMP) 



- Prof. Dr. Antonio Fernando Guerra (Mestrado em Educação da 

UNIVALI) 

- Prof. Dr. Arion de Castro Kurtz dos Santos (coordenador do Mestrado 

em Educação Ambiental da FURG) 

- Profa. Dra. Eunice Trein (Faculdade de Educação UFF) 

- Profa. Dra. Hedy Silva Ramos de Vasconcellos (Faculdade de 

Educação da PUC-RJ) 

- Profa. Dra. Haydée Torres de Oliveira (Programa de Ecologia e 

Recursos Naturais/ UFSCar) 

- Prof. Dr. José Erno Taglieber (Mestrado em Educação da UNIVALI) 

- Prof. Dr. Luiz Marcelo de Carvalho (Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UNESP, nos campi de Araraquara e Marília) 

- Prof. Dr. Marcos Reigota (Mestrado em Educação da UNISO) 

- Profa. Dra.Maria de Lourdes Spazziani (Programa de Pós-Graduaçào 

em Ciências Florestais da ESALQ-USP E Mestrado em Educação da 

UML) 

- Profa. Dra. Martha Tristão (Faculdade de Educação da UFES) 

- Profa. Dra. Suise M. Leon Bordest (Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFMT) 

Para tanto, necessitamos mais uma vez o apoio desta Assembléia, no 

sentido de nos conceder na próxima reunião anual três dias para realização de 

encontros de pesquisadores visando a consolidação da proposta de criação de um 

Grupo de Estudos sobre Pesquisa em Educação Ambiental.  

Além disso, desejamos consultar essa Assembléia da possibilidade de 

obtermos autorização para participação de um representante da comissão 

executiva em reuniões do Fórum de Coordenadores de GTs, tendo em vista a 

necessidade de melhor compreendermos do processo de funcionamento desses 

Grupos na ANPEd. 

Certos de constarmos com o apoio desta Assembléia, desde já 

agradecemos. 

 

 

Saudações universitárias 

 

 

Comissão de Educação Ambiental 

 

 

 

 



COMISSÃO PRÓ-GEPEA - ANPEd 

 

Lista de participantes da Reunião Geral de 09 de outubro de 2001 

(Caxambu-MG) 

 

NOME INSTITUIÇÃO E-MAIL 
1. Alday de Oliveira Souza UESB alday@uesb.br 

2. Anadir Elenir Pradi Vendruscolo UNERJ/SC renavem@netuno.com.br 

3. Antonio Carlos Rodrigues de Amorim UNICAMP acaamorim@unicamp.br 

4. Antonio Fernando Silveira Guerra UNIVALI guerra@cttmar.univali.br 

5. Arion de Castro Kurtz dos Santos FURG dfsarion@super.furg.br 

6. Bernadete Benetti UNESP b.benetti@uol.com.br 

7. Dalva Maria Bianchini Bonotto UFSCar dbonotto@claretianas.com.br 

8. Eloiza Dias Neves PUC-Rio eloizadn@vento.com.br 

9. Eunice Trein UFF eunicetrein@ig.com.br 

10. Haydée Torres de Oliveira UFSCar haydee@power.ufscar.br 

11. Hedy Silva Ramos de Vasconcellos PUC-Rio hedy@edu.puc-rio.br 

12. João Batista de Albuquerque Figueiredo UECE joaofigueiredo@hotmail.com 

13. José Erno Taglieber UNIVALI j.erno@cehcom.univali.br 

14. Lenir Maria de O. Assumpção UNIC lenir@uol.com.br 

15. Luiz Afonso Vaz de Figueiredo FSA lafonso@osite.com.br 

16. Luiz Marcelo de Carvalho UNESP/Rio Claro lmarcelo@unesp.rc.br 

17. Marco Antonio Costa da Silva FFP/UERJ marsilva@uerj.br 

18. Marco Antônio L. Barzano UEFS mbarzano@uol.com.br 

19. Marcos Lopes de Souza UFSCar mlsouza@zipmail.com.br 

20. Marcos Reigota UNISO reigotam@zipmail.com.br 

21. Maria Alice Vaz Ferreira USP/São Carlos marialicevf@yahoo.com.br 

22. Maria das Graças Ferreira Lobino UFES lobino@npd.ufes.br 

23. Maria das Graças Oliveira UNESA graçaborges@mailbr.com.br 

24. Maria de Lourdes Spazziani ESALQ-USP/ 

CUML (Rib. Preto) 

spazziani@ig.com.br 

25. Maria Inêz Oliveira Araújo UFS miaraujo@usp.br 

26. Martha Tristão UFES martha@npd.ufes.br 

27. Neila Guimarães Alves FE/UFF neilaalves@uol.com.br 

28. Nilza de Oliveira Sguarezi IE/UFMT nilzasguarezi@uol.com.br 

29. Patrícia Silveira da Silva Tiazzi UFES patriciatiazzi@npd.ufes.br 

30. Regina Rodrigues Lisbôa Mendes UFMG remendes@bigfoot.com 

31. Rogério Zingano Gadegast UNERJ/SC gadega@terra.com.br 

32. Sandro Tonso UNICAMP sandro@unicamp.br 

33. Suíse M. Leon Bordest UFMT bordest@brhs.com.br 
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Tabela 1- Representação por estados 

brasileiros 

 

ESTADO 

 

PARTICIPANT

ES 

N % 

1. São Paulo 11 33,3 

2. Rio de Janeiro 6 18,2 

3. Santa Catarina 4 12,1 

4. Espírito Santo 3 9,1 

5. Mato Grosso 3 9,1 

6. Bahia 2 6,1 

7. Rio Grande do Sul 1 3,0 

8. Minas Gerais 1 3,0 

9. Ceará 1 3,0 

10. Sergipe 1 3,0 

TOTAL 33 99,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2- Representação por tipo de 

instituição 

 

TIPO DE 

INSTITUIÇÃO 

N % 

Estaduais 8 36,4 

Federais 7 31,8 

Comunitárias/ 

Particulares 

5 22,7 

Municipais 2 9,1 

TOTAL 22 100,0 
OBS:  São 11 Programas de Pós-Graduação com linha 

de pesquisa voltada para Educação Ambiental, sendo 

que 6 estão credenciados na ANPEd. 

 

 


