
 
 

ANPEd: 30 ANOS DE PESQUISA E COMPROMISSO SOCIAL 

 

RELATÓRIO DA 30
a 
REUNIÃO ANUAL 

 

 

1 – Identificação 

 

a) Coordenadora: 

 

  Hedy Silva Ramos de Vasconcellos (PUC-Rio) 

 

b) Vice-coordenadores:  

 

João Batista Figueiredo (UFC) 

Luiz Marcelo de Carvalho (UNESP) 

 

2- Caracterização 

 

a) Participantes:  

      Estiveram presentes e assinaram a lista de freqüência, durante a  30
a
. RA, no GT22, 

na sala Aiuruoca, do Hotel Glória, 76 pessoas além da Coordenadora do GT22. Dentre 

essas 77 pessoas: 41 se declararam sócias da ANPEd; 8, não sócias; 20 estudantes e 5 

ouvintes. Não declararam a sua situação, na ANPEd , 4 pessoas. 

  

b) Instituições Representadas 

Estavam representadas, assim  declaradas na lista de freqüência, as seguintes 

instituições, por um ou mais representantes: 

UFBA, UFC, UFES, UFF, UFG, UFMT, UFPA, UFRJ, UFRRJ, UFSC, UFSCAR, 

UFU, UFSM, UnB, USP, UNC, UNESC, UNESP, UERJ, UENF, UERN, UNISUL, 

UNIMEP, UNESA, UNISO, UNIVALI, ULBRA, UCDB, UNIJUÍ, UNIPLUC, 

UNOESC, UTP, PUC-Rio, FURG, ISERJ, FAACI, CEFET Campos, CEFET Rio, 

SME/RJ, PCRJ/SME, JBRJ, CPII/RJ e DEA/MMA. 

 

3- Relação entre o programado e o realizado 

 

a) Sessões Especiais  

O GT22  Coordenou a Sessão Especial intitulada “Compromisso social na pesquisa 

em educação: gênero meio ambiente e etnia” que ocorreu no auditório 2 do 

UNINCOR, no dia 10 de outubro, das 14h às 17h com excelente participação dos 

presentes. Essa Sessão foi organizada cooperativamente entre os GTs 21, 22 e 23, 

com os seguintes participantes da mesa: Jane Felipe de Souza (UFRGS), do GT23; 

Martha Tristão (UFES), do GT22 e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva 



(UFSCAR), do GT21. A Sessão foi coordenada por Hedy Silva Ramos de 

Vasconcellos (PUC-Rio), do GT22.  

Os GTs 21 e 23 ficaram entristecidos por terem coincidido os horários das Sessões 

Especiais por eles coordenados e o dessa Sessão, impedindo uma freqüência maior 

dos membros desses GTs. 

 

b) Trabalhos Encomendados 

O trabalho Encomendado á Isabel Cristina Moura de Carvalho (ULBRA), intitulado 

“Para além do Mal-estar da Civilização: a cura ecológica e a educação da 

percepção” foi apresentado com muito sucesso, na sala Aiuruoca, conforme o 

planejado. 

c) Comunicações Orais 

Antes das Comunicações orais, foram realizadas, com a duração de cerca de meia-

hora, nas manhãs do dia 08/10 e 09/10, reuniões do GT: na segunda-feira  para os 

informes e o enfrentamento de desafios pela Coordenação e pelo nosso 

Representante na  Comissão Científica, além do pedido de sugestões e da 

organização de alianças  com outros GTs  para o planejamento da 31
a
. RA;  na 

terça-feira foram relatadas as propostas dos membros do GT e a concretização da 

Sessão Especial conjunta com o GT de Movimentos Sociais 

A Reunião do GT22, prevista na programação, ocorreu com a presença de uma 

representante da Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio 

Ambiente, tendo como tema  as Políticas Públicas do Governo Federal, 

especialmente as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Ao 

final desta discussão, iniciada pela internet por membros do GT, foi redigida uma 

moção, levada à Assembléia Ordinária da ANPEd e por ela aprovada.  

A apresentação oral de trabalhos  foi realizada, dentro da programação, com os 

debates  ao fim das apresentações do dia, prevendo-se 30 minutos para cada 

apresentação, tendo-se reservado os 60 minutos finais para debate dos 4 trabalhos. 

Os responsáveis pela coordenação dos debates foram, respectivamente, na: 2
a
.feira 

pela manhã João Figueiredo (UFC); 3
a
.feira, Luiz Marcelo Carvalho (UNESP); e 4

a
. 

feira , a coordenadora do GT. 

Foi apresentado o pôster, sem debates, na sala Aiuruoca, conforme a programação, 

na terça-feira , às 17h. 

. 

d) Minicurso 

Foi realizado, com total preenchimento das vagas e muito sucesso, o Minicurso “ A 

contribuição do pensamento crítico à pesquisa em Educação Ambiental”, por Eunice 

Schilling Trein (UFF). 

 

e) Avaliação do GT 

Foi realizada de forma verbal, a avaliação da Reunião do GT que serviu de base 

para as sugestões abaixo. 

 

4- Programação 2008/Sugestões para 31
a
. RA/encaminhamentos 

Foi resultado da avaliação e aprovadas as seguintes sugestões para a 31
a
. RA: 

 Manter o tempo e o número de trabalhos a serem apresentados, solicitando 

aos apresentadores maior objetividade e ao coordenador de cada um dos 



blocos de comunicações que leiam os trabalhos antes da RA para se iniciar 

com uma pequena síntese dos mesmos, aperfeiçoando os debates. 

 Manter um Trabalho Encomendado, a ser definido, durante o ano através da 

internet (Grupo EAPESQUISA). 

 Passar discussão sobre as políticas públicas em Educação Ambiental (EA), 

com convite para o diálogo  com representantes do MEC e do MMA, para a 

Sessão Conversa. 

 Prever momento interno de discussão sobre os critérios de avaliação de 

trabalhos em EA. 

 Manter o Minicurso como encomendado, trabalhando-se diferentes visões 

teóricas da pesquisa em EA. 

 Sessão Especial: Trabalhar o tema em parceria com o GT de Movimentos 

Sociais, já firmado na 30
a
. RA. Tentar ainda a aproximação com o GT de 

Educação Popular.Definir o Título da S.E. e seus particip0antes, antes de 

março/08. 

 Conexões internacionais- Aproximar o GT22 da CLACSO (Tentar trazer o 

mexicano Henrique Leff, para 31
a
.RA) e confirmar oficialmente, após a 

aprovação da Diretoria da ANPEd , a conexão com o NEREA. 

 Trabalhar, pela internet, as chapas para as eleições da nova Coordenação do 

GT22, dos 3 nomes para a representação na Comissão Científica e os novos 

consultores Ad hocs, a serem eleitos  no final de 2008, durante a 31
a
 RA da 

ANPEd. 

 

 

 

 

5- Eleições no GT 

 

a) Coordenação- Não houve porque o mandato é de 2006
-
2008. Mantêm-se, em 2008, 

os nomes acima. 

b) Indicação da lista tríplice- Idem. Continuam : Carlos Frederico Bernardo Loureiro 

(UFRJ) , que foi participante na Comissão Científica em 2007, Mauro Grüm 

(ULBRA) e Victor Novicki (UNESA). 

c) Indicação dos consultores Ad hocs para 2008- idem.Continuam, com uma re-

indicação, Martha Tristão (UFES), e com mandato em seu segundo ano: Lúcia de 

Fátima Estevinho Guido (UFU), Maria Guiomar Tomazello (UNIMEP) e Marília 

Tozzoni –Reis (UNESP). 

 

6- Avaliação da Reunião 

Foi distribuída  a avaliação da 30
a
. RA feita pela Secretaria Executiva, e, em virtude 

da diminuição de membros do grupo que viajavam ao final da manhã da quarta-

feira, entregue à Secretaria da ANPEd, antes da realização da Sessão Especial 

coordenada pelo GT22.. 

 


