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1. Identificação 
 

 Coordenadora: Hedy Silva Ramos de Vasconcellos (PUC-Rio) 

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

                                                          Luiz Marcelo de Carvalho (UNESP) 

2. Caracterização 

 

 Participantes: Estiveram presentes e assinaram a lista de freqüência, 

durante a 31ª RA, no GT 22, na sala Aiuruoca, do Hotel Glória,56 

pessoas: 31 se declararam sócias da ANPEd; 6 não-sócias; 16  

estudantes; e 3 ouvintes. Estavam, assim declaradas na lista de 

freqüência, as seguintes instituições, com um ou mais representantes:  

UFABC, UFC, UFES, UFF, UFG, UFLA-MG, UFMG, UFMT, UFPB, 

UFRB, UFRJ, UFRN, UFRRJ, UFS, UFU, UERJ, PUC-Rio, UNESA-

RJ, ENESP-RC, UNISO-SP, ULBRA-RS, UNC, UNIABEU, PUC-MG, 

UNOESC, FURG, UNISUL, UNESP, UEG, UNEB,  UNIMEP, 

UNIPLAC, FSG, UTP, FAETEC-RJU, NILTON LINS, SME-Rio, CP II, 

CEFET, 1ª CRE-RJ, CBMAC, CEFET-Campos, SEEC-PE. 

3. Relação entre o programado e o realizado 
 

 Sessões Especiais: O GT 22 Educação Ambiental participou ativamente 

de duas Sessões Especiais: as de números 10 e 13. A SE 10, intitulada 

“Natureza, Cultura popular e Educação”, foi realizada no Salão Azul do 

Hotel Lopes, no dia 22 de outubro de 2008, das 14 às 17h, com excelente 

participação dos presentes. Esta Sessão foi organizada cooperativamente  

pelos GTs 06, de Educação Popular, e o GT 22, com os seguintes 

participantes da mesa: Michele Sato (UFMT) e Carlos Rodrigues 

Brandão (UNIMONTES) .  Hedy Silva Ramos de Vasconcellos (PUC-

Rio) coordenou as atividades. Mais uma vez, como ocorreu em 2007, 

houve coincidência de data e horário das SE em que o GT22 participou. 

A SE de número 13, intitulada “Movimentos Sociais e Educação”, 

ocorreu no Auditório do Hotel União, também no dia 22 de outubro, das 

14 às 17h, foi coordenada por Nilton Bueno Fisher (UFRGS), a convite 

do GT 03 Movimentos Sociais, e teve como participantes representantes 

dos diferentes GTs que a apoiaram, inclusive Carlos Frederico Loureiro 

(UFRJ), do GT 22 e  Jadir de Moraes Pessoa (UFG) do GT 06, além de 



Elizabeth Franco Cruz e  Paulino de Jesus Francisco Cardoso. Embora 

com a freqüência reduzida (respectivamente 30 participantes na SE 10 e  

42 participantes na SE 13) as duas SEs obtiveram procura de 

representantes de Instituições das diferentes regiões brasileiras e animada 

participação de todos. 

 Trabalho Encomendado: “Mapeamento de tendências na produção 

acadêmica sobre Educação Ambiental” foi o trabalho apresentado por 

Claudia Pato (UnB) e debatido por Marli André (PUC-SP). O trabalho 

foi um estudo realizado pela equipe formada por Claudia Pato, Laís 

Mourão e Vera Catalão e seus alunos do grupo de pesquisa intitulado 

”Educação e Ecologia Humana”, da Universidade de Brasília. Este 

estudo analisou todos os trabalhos apresentados de 2003 a 2007, no GT 

22 Educação Ambiental, durante as Reuniões Anuais da ANPEd, quanto 

à pluralidade temática, aos conceitos teóricos e às práticas metodológicas 

que articularam a área ambiental à educação. Após a apresentação por 

Claudia Pato, Marli André discutiu as práticas de pesquisa em educação, 

abrindo-se o debate para os demais participantes do GT.   

 Comunicações Orais: Foram apresentados 10 dos 12 trabalhos 

selecionados. Os pesquisadores da FURG não se inscreveram na 31ª RA 

e a pesquisadora Michele Rodrigues Nóbrega, da  UFPel, não  

compareceu. Cada apresentador/a falou por 30 minutos, havendo tempo 

para ampla participação, nos debates, que foram realizados ao fim de 

cada turno, durante 60 minutos. As comunicações foram consideradas 

muito boas e seu transcurso facilitado pelas coordenações dos turnos. 

Foram expostos e apresentados, junto com os dos outros GTs, os 4 

pôsteres selecionados. 

 Minicurso: Ocorreu com boa freqüência e ampla participação dos 

presentes o minicurso encomendado “Fenomenologia e hermenêutica: 

sua contribuição  para a Educação Ambiental” apresentado por Mauro 

Grün (UNIPLAC) e Isabel Carvalho (ULBRA). 

 Avaliação do GT: Ocorreu na quarta-feira, dia 22, após a apresentação 

dos trabalhos, a avaliação oral do GT, ainda na sala Aiuruoca. A RA foi 

avaliada positivamente em relação ao cumprimento do planejamento 

feito em 2007. Apenas a vinda do professor Enrique Leff não se 

concretizou por impedimento pessoal do professor, tendo sido aprovada 

a sua substituição por Michele Sato, pesquisadora conhecida e apreciada 

por todos e que já estava participando das atividades do GT, embora a 

Sessão Especial, naquele momento da avaliação, ainda não tivesse 

ocorrido. A preparação para a eleição ocorreu durante os três dias da RA, 

conforme constava da programação, de modo que, no momento da 

votação tudo ocorreu com tranqüilidade, após os trabalhos. 

4. Programação 2009/Sugestões para a 32ª  RA/ Encaminhamentos 

Em virtude do bom sucesso obtido nesta Reunião, foi sugerida a manutenção do 

número de trabalhos a serem apresentados e que o Minicurso continue a ser 

encomendado.  

No entanto, foi proposto o empenho, de todos para o crescimento do número, de 

pesquisadores participantes no GT 22. O Grupo propôs, em seguida, que se 

preste, em 2009, uma homenagem ao professor J.Erno Taglieber (UNIVALI), 

convidando-o para realizar o Trabalho Encomendado, da próxima Reunião. O 

GT reconhece o empenho deste companheiro na concretização do GT de EA, 



desde sua primeira Reunião como GE, até neste último ano em que organizou a 

página do GT 22, no Portal da ANPEd, já entrando em sua aposentadoria. Foi 

proposta, para 2009, a organização de uma Sessão Conversa, retomando os 

debates com o MEC e o MMA, sobre a política da Educação Ambiental, no 

Brasil. Discutir, pela rede (Grupo eapesquisa), se as próximas Sessões Especiais, 

em 2009, serão, preferencialmente, com os GTs da SUBÁREA 2, ou estarão 

abertas a outras parcerias . 

5. Eleições no GT 

 

 Coordenação: Para o biênio 2009-2010, foram eleitos, por unanimidade, 

como Coordenador,Luiz Marcelo Carvalho (UNESP/RC) e como Vice-

coordenadora Martha Tristão (UFES). 

 Nomes indicados para a lista tríplice do Comitê Científico: Victor 

Novicki (UNESA) , Mauro Grün (UNIPLAC) e Rosa Maria F. Cavalari 

(UNESP) 

 Indicação dos consultores Ad hocs para 2009: 

Antonio Fernando Silveira Guerra (UNIVALI) – <guerra@univali.br> 

Joviles Trevisol  (UNOESC)  <joviles@yahoo.com.br> 

João Batista de Albuquerque Figueiredo (UFC)  

<joaofigueiredo@hotmail.com> 

Maria Guiomar Tomazello (UNIMEP) <maguitomazello@terra.com.br> 

6. Avaliação da Reunião 

Foi distribuída a folha de avaliação encaminhada pela Diretoria da ANPEd, na 

manhã da quarta-feira e encaminhadas as folhas preenchidas para a sede da 

ANPEd, no Rio de Janeiro, pelo correio, pela Coordenadora que redigiu este 

Relatório. Pessoalmente, considero que, para a avaliação da R A como um todo, 

as folhas deveriam ser entregues e recolhidas ao final da última atividade. 

Embora o número de avaliadores fosse menor, a avaliação seria realmente da 

RA, e não apenas de parte dela. 

 

 


