EPEA – Encontro Pesquisa em EA – Rio Claro 29-31/7/2001
REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DE CRIAÇÃO DO GE/EA NA ANPED
O grupo de pesquisadores/as da área de EA interessados/as na
articulação para a consolidação de um espaço para a EA na ANPED, reuniu-se
no EPEA – Encontro Pesquisa em EA realizado em Rio Claro, S.P., no dia 30
de julho p.p., e a partir de intensa troca de idéias, deliberou os seguintes
encaminhamentos:
• Sugerir a consolidação do EPEA a partir de seu desdobramento em novos
encontros com uma periodicidade regular.
• Ocupação de um espaço formal na programação paralela da 24ª Reunião
Anual da ANPED (7 a 11 de outubro de 2001, em Caxambú/MG), para
continuação das discussões que vem ocorrendo desde a 22ª RA, em 1999
sobre a criação de um GE/EA.
• Esforço coletivo para que tenhamos uma presença de um número
significativo de pessoas vinculadas à EA nesse espaço articulado na
ANPED.
Tais encaminhamentos justificam-se frente ao que foi discutido na
reunião durante o EPEA, sendo que algumas questões permanecem em
aberto para aprofundamento na 24ª RA:
• Já possuímos uma consistência acadêmica, em termos de regularidade e
qualidade de produção científica, que garanta o funcionamento de um
GE/EA nos próximos 2 anos, que devem preceder a constituição de um
GT?
• Em qual situação haveria maior ganho para os/as pesquisadores/as na área
de EA: um GE/EA para as trocas entre pares da mesma área ou a difusão
dos trabalhos em EA nos diferentes GT’s já constituídos, que atende a
abordagem transdisciplinar e multidimensional da EA? Talvez ambos?
Esse relato foi lido na plenária final do EPEA, que apontou a
possibilidade de realização do II EPEA dentro de 2 anos, e a continuidade
do movimento dos/as educadores/as ambientais na ANPED, como um
outro espaço para a circulação e debate das pesquisas que vimos realizando
na área.
A seguir os nomes das pessoas presentes na Reunião:

1. Antonio Fernando Guerra <guerra@cttmar.univali.br>,
2. "Philippe P. Layrargues" <layrargues@ax.apc.org>,
3. "Martha Tristão" <martha@npd.ufes.br>,
4. "Michèle Sato" <misato@zaz.com.br>,
5. "João Figueiredo" <joaofigueiredo@hotmail.com>,
6. Dalva Bonotto <dbonotto@claretianas.com.br>,
7. Maria Guiomar Tomazello <mgtomaze@unimep.br>,
8. Leandro Belinaso <lebelinaso@hotmail.com>,
9. "Suíse Bordest" <bordest@brhs.com.br>,
10.Victor Novicki <vicnovicki@alternex.com.br>,
11.Maria Inez Araujo <inezaraujo@uol.com.br>,
12."Mauro Guimarães" <guima@domain.com.br>,
13.Valdo Barcelos <valdo@netflex.com.br>,
14."Katia Penteado Mandrá" <mandra@terra.com.br>,
15."Paulo Marco C. Gonçalves" <paulomarco@uol.com.br>,
16.Aurea Chateaubriand Campos <a-chateaubriand@uol.com.br>,
17."Cesar A. L.L. Freitas"<iplanpmg@nutecnet.com.br>,
18."Alday de O. Souza" <alday@uesb.br>,
19.“Haydée Torres de Oliveira" <haydee@power.ufscar.br>

Rio Claro, 31 de Julho de 2001.

