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I - Identificação 

GT 22 Educação Ambiental 

Coordenadora: 

Isabel Cristina Moura Carvalho (ULBRA/RS)  

Vice-coordenadores: 

Hedy Silva Ramos de Vasconcellos (PUC/RJ)- Relatora da 29
a
. RA 

 e João de Albuquerque Figueiredo (UFC) 

 

II – Caracterização 

Participantes que assinaram a lista de freqüência: 108. Regularidade da participação: dos 

108 participantes, 45 declararam-se sócios e a freqüência média foi de 77 membros, 

durante os 3 dias. No primeiro dia, os 92 participantes extravasaram a capacidade da sala, 

sentando-se no corredor, em frente à mesma.  

Instituições de origem dos participantes: UFES, UFMG, UEMG, UFPe, UNIVALI, 

UNIPLAC, UNESA, UFF, UFC, UNESP, UNSC, UNISO, UFRJ, FURG, UFRN, 

UNICAMP, UnC, UEPr, UFJF, UFG, UNIMEP, UFMS, UFRRJ, UFU, USP, UFMT, 

UERJ, PUC/RJ, UFSCar, UCP, CEFET-PE, FAACI, CUML, SÃO CAMILO, FEUDUC, 

ISERJ, FIOCRUZ, SEMEC, CEUCEL, SME/RJ, CPII. 

 

III – Relação entre o programado e o realizado 

Por motivo justificado com antecedência a Coordenadora não pode comparecer à 29
a
 RA 

e foi lida sua carta explicativa, como primeira atividade do GT. Assumiram a 

coordenação das atividades, os Vice-coordenadores.  

Organização e participação nas sessões de apresentação de Trabalhos: o GT aprovou a 

apresentação de 13 trabalhos de demanda espontânea, tendo sido 10 apresentados, não 

tendo sido nenhum eliminado por quebra de anonimato. Continuamos com a agregação 

de trabalhos por eixos temáticos, em sessões com 2 e 3 trabalhos e um comentador que 

era também o Coordenador da sessão. As coordenações de cada sessão, respectivamente, 

ficaram a cargo de Marília Tozzoni-Reis, Antonio Guerra, Luiz Marcelo Carvalho e João 

Figueiredo. A apresentação de cada trabalho foi de 30 minutos, com 15 minutos para o 

comentador e uma hora de debate. 

Organização e apresentação dos Pôsteres: 

Tivemos 03 trabalhos apresentados e discutidos na sessão de pôsteres, nos dias 16 e 

17/10: Maria J.Lima, da UFRJ, apresentou suas reflexões sobre a prática interdisciplinar, 

no contexto escolar; Marcos Valença, do CEFET-PE, mostrou  a Educação Ambiental no 

MST de Pernambuco;  Inaê Araújo e Maria G.Tomazello, ambas da UNIMEP, 

apresentaram os limites e possibilidades da educação ambiental não-formal.  



Organização e participação de Trabalhos Encomendados: 

Não houve trabalho encomendado, mas, nesta categoria, pelo segundo ano foi 

apresentada a Pesquisa INEP(CECAD/ANPEd), por Carlos Frederico Loureiro, ainda em 

seus resultados parciais. 

Organização e participação no Minicurso: 

O minicurso Fundamentos teórico-metodológicos de pesquisa em educação ambiental foi 

ministrado pelos professores: Dr. Marcos Reigota (UNISO), Dra. Marília Tozoni-Reis 

(UNESP) e Dra.Rosa Cavalari (UNESP), sob a Coordenação de Marcos Reigota.  

 Houve total preenchimento das 50 vagas oferecidas, notando-se a presença de outros 

freqüentadores, apenas ouvintes, nos 2 dias do minicurso. Houve intenso debate entre os 

participantes, o que provocou a extensão do seu horário, no segundo dia. Em virtude do 

sucesso do minicurso, foi solicitado que a discussão sobre os fundamentos da educação 

ambiental continuassem a ser tema de futuros minicursos do GT 22. 

Organização e participação nas Sessões Especiais: 

Sessão Especial 2: O GT22 participou da organização e indicou sua representante, 

Dra.Marta Pernambuco (UFRN), na Sessão Especial 2 “Currículos e desconstrução da 

subalternidade: gênero, meio ambiente e emancipação social”, em conjunto com os GTs 

de Currículo e de Gênero, sob a coordenação de Antonio Amorim (UNICAMP), do 

GT12- Currículo. Esta sessão contou com 109 presentes que assinaram a freqüência, 

sendo 46 sócios da ANPEd. 

Sessão Especial “Trabalho, movimentos sociais e educação popular” e 

Sessão Especial “Juventude, espaço público e poder local: vicissitudes das ações públicas 

voltadas para jovens no Brasil” foram as duas outras sessões apoiadas pelo GT22 

Educação Ambiental. 

LANÇAMENTOS de Livro e Revista, escritos por membros do GT22,durante a 29
a
.RA: 

“Consumo e resíduo: fundamentos para o trabalho educativo” Organizado por  

CINQUETTI, Heloisa e LOGAREZZI, Amadeu, com a participação de Luiz Marcelo de 

Carvalho, Daniela Sudan, Rachel Zacarias e Vicente Paulo dos S.Pinto, entre outros; 

“Pesquisa em Educação Ambiental”, revista em seu primeiro número, organizada pelos 

membros da equipe responsável pelos simpósios denominados EPEAs, na Universidade 

de São Carlos/SP. Editora EdUFSCar. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES, por dia, efetivamente realizadas, no Hotel Glória, na 

sala AIURUOCA, durante a 29
a
.RA: 

GT 22 Educação Ambiental 

Coordenadores em exercício: 

Hedy Silva Ramos de Vasconcellos(PUC/RJ) e João Batista de Albuquerque 

Figueiredo(UFC) 

Horário/ 

Dia 

Segunda-feira 

16 de outubro 

Terça-feira 

17 de outubro 

Quarta-feira 

18 de outubro 

08h30-12h30 Boas vindas, carta-

justificativa da 

ausência da 

Coordenadora e 

comunicações do GT, 

(Hedy Vasconcellos); 

notícias da CC, (Carlos 

Debate sobre a 

necessidade de 

chapa para a eleição 

de nova equipe de 

Coordenação do 

GT, consultores ad  

hoc e representantes 

Eleição da nova 

equipe, de três 

Consultores ad hoc 

e dos representantes 

do GT no Comitê 

Científico-ANPEd, 

coordenada por 



Frederico Loureiro); as 

eleições no GT, (João 

Figueiredo); página do 

GT na internet, (Marco 

Barzano-UEFS) ... 

Apresentação dos 

Trabalhos 

Educação ambiental no 

desenvolvimento da 

identidade e das 

práticas sociais em 

alunos do ensino 

fundamental. 

SPAZZIANI, Maria de 

Lourdes(CUML) 

 

A natureza e o Homem 

no livro didático de 

Ciências: Educação ou 

pseudo-educação? 

PEDROSA, José 

Geraldo(UEMG) 

Síntese pela Coord. da 

mesa Marília Tozzoni-

Reis 

 

Debate 

no CC. 

Apresentação dos 

Trabalhos 

A formação do 

educador ambiental: 

reflexões sobre os 

caminhos para a 

construção e 

delimitação de um 

projeto de pesquisa 

para a educação 

ambiental . 

VASCONCELLOS, 

Hedy Silva Ramos 

de(PUC/RJ) e 

PICCININI, Claudia 

Lino.(ISERJ) 

 

Cidade, cotidiano, 

cidadania: um olhar 

ambiental. 

SOARES, Maria 

Lúcia de Amorim 

(UNISO) 

 

Descartes e a 

amnésia moderna: 

conseqüências para 

a Educação 

Ambiental 

GRÜN, Mauro 

(UNIPLAC/SC) 

Síntese pelo Coord. 

da mesa Antônio 

Guerra. 

Debate 

 

Marcos Reigota e 

João Figueiredo. 

Avaliação das 

atividades da 

29
a
.RA. 

Recomendações 

para a próxima RA.. 

Apresentação dos 

Trabalhos 

Educação, televisão 

e natureza: uma 

análise do Repórter 

Eco. 

GUIDO, Lúcia de 

Fátima Este- 

vinho(UFU) 

 

Educação 

Ambiental pelos 

caminhos da ética 

complexa e da 

transdisciplinaridade 

LACERDA, Ana 

Braga de (UFES) 

Síntese pelo Coord. 

da mesa João 

Figueiredo. 

Debate 

 

14h – 16h Apresentação dos 

Trabalhos 

Projetos de Educação 

Ambiental no contexto 

escolar: mapeando 

possibilidades. 

VALENTIN, Leiri 

(UNESP) 

SANTANA, Luiz 

  



Carlos (UNESP) 

 

As contribuições de 

Paulo Freire para um 

Educação Ambiental 

dialógica. 

FIGUEIREDO, João 

Batista de 

Albuquerque(UFC) 

 

Síntese pelo Coord. da 

mesa Luiz Marcelo 

Carvalho (UNESP) 

 

Debate 

17h – 18h Apresentação dos 

resultados parciais e 

andamento da Pesquisa 

INEP(SECAD/ANPEd) 

 

“O que fazem as 

escolas que dIzem que 

fazem EA” 

LOUREIRO, Carlos 

Frederico B. (UFRJ) 

  

18h-20h Minicurso 

Fundamentos teórico-

metodológicos de 

pesquisa em educação 

ambiental. 

REIGOTA, Marcos 

Antonio dos Santos 

(UNISO) 

TOZONI-REIS, 

Marília Freitas de 

Campos(UNESP) 

CAVALARI, Rosa 

Maria Feiteiro 

(UNESP) 

 

Minicurso 

Fundamentos 

teórico-

metodológicos de 

pesquisa em 

educação ambiental. 

REIGOTA, Marcos 

Antonio dos Santos 

(UNISO) 

TOZONI-REIS, 

Marília Freitas de 

Campos(UNESP) 

CAVALARI, Rosa 

Maria Feiteiro 

(UNESP) 

 

 

 

 

 

Resultado das eleições, após debate e por aclamação dos 57 participantes, sendo 25 

sócios da ANPEd presentes, sem apresentação de voto contra, nem abstenção: 



Coordenadora: Hedy Silva Ramos de Vasconcellos (PUC/RJ)- hedy@edu.puc-rio.br  

(21) 2268-4193 

 

Vice coordenadores: João Batista de Albuquerque Figueiredo(UFC)- (re-eleito) 

joaofigeiredo@hotmail.com  (85) 99883292   e Luiz Marcelo de Carvalho (UNESP)- 

lmarcelo@rc.unesp.br  (19) 3534-6750  

 

Consultoras ad hoc : 

Lúcia de Fátima Estevinho Guido (UFU) luciag@umuarama.ufu.br  (34) 3210-9630  

Maria Guiomar Tomazello(UNIMEP)-  mgtomaze@unimep.br  (19) 3434-5427 

Marília Tozzoni-Reis(UNESP)- mariliaedu@ibb.unesp.br  (14) 3811-6232 

Martha Tristão(UFES)- marthatristao@terra.com.br  (27) 9969-3401 

 

Representantes do GT22 na CC: 

Carlos Frederico Bernardo Loureiro(UFRJ) - (re-eleito)  

floureiro@openlink.com.br  (21) 2225-7776 

Mauro Grün (ULBRA)- mgrun@uol.com.br  (44) 3223-0561 

Victor Novicki (UNESA novicki@globo.com    (21)2569-7468 

 

Dentre as Consultoras ad hoc , apenas Marília Tozzoni-Reis estará em seu segundo ano 

de gestão, devendo ser substituída na 30
a
. RA , as três outras têm permanência prevista 

até a 31
a
.RA. 

 

Avaliação das atividades - As atividades em geral foram aprovadas pelos participantes, 

sendo sugeridas apenas as seguintes alterações, enviadas segundo solicitação prévia, 

através da rede eapesquisa:  

 que os coordenadores das mesas de apresentação dos trabalhos tenham 

conhecimento dos mesmos antes da RA, sendo um “debatedor convidado com 

produção em educação ambiental, pertencente ou não ao GT 22”;  

 que no próximo ano haja uma discussão maior, através da rede eapesquisa, sobre 

temas e possibilidades de indicações para a Sessão Especial, já sendo sugerido o 

tema “A relação e o papel dos movimentos sociais (de gênero, de etnia e 

ambiental) na elaboração de políticas públicas”. 

 

IV – Programação 2007 

O GT22 programou a apresentação à revista CEDES (Editora Cortez), de material sobre 

Educação Ambiental, elaborado por seus membros, para a publicação de um número 

temático, atualizando o número temático que foi lançado na década de noventa. 

Publicação de resultados da pesquisa “O que fazem as escolas que dizem que fazem 

educação ambiental” do INEP (CECAD/ANPEd)  até o final de 2006, informada por 

Carlos Frederico Loureiro, membro da equipe de coordenação da mesma. 

Participação do membro do GT, Marcos Reigota na coordenação do Simpósio 

“Fundamentos da Educação Ambiental, na Universidade Livre de Bruxelas, Bélgica, a ser 

realizado de 11 a 14 de abril de 2007. 

Encontro dos Grupos de Pesquisa em Educação Ambiental, vinculados ao GT22 da 

ANPEd, a realizar-se na PUC/RJ, no segundo semestre de 2007. 
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Além das publicações de membros da equipe, já informadas em Relatório anterior, já em 

2006, há, no prelo, a serem publicadas, no final de 2006 e em 2007, diversos livros, 

capítulos de livros e artigos completos em revistas, produzidos por professores doutores 

do GT. 

 

V – Indicação de nomes (ver resultados das eleições, acima) 

 

VI – Sugestões para a 30
a
. RA 

O tema “30 anos da ANPEd” foi aprovado, assim como a permanência das reuniões 

anuais em Caxambu.  Infelizmente, durante o encontro não houve tempo hábil para se 

discutir os demais itens das sugestões, uma vez que vários sócios já estavam se 

ausentando de Caxambu, na manhã do dia 18 de outubro.  

A Coordenação eleita encaminhará à Secretaria Executiva o que os membros do GT22 

sugerirem, através do grupo Eapesquisa, antes da Reunião de março de 2007. Para isto, 

haverá uma chamada, ainda neste final de ano. 

 


