
 

Relatório da Reunião Anual 

GT 22 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

1. Identificação 

 

 Coordenação: Prof. Dra MARTHA TRISTÃO (UFES). 

  

 Vice-coordenação: Prof. Dr. MAURO GUIMARÃES (UFRRJ) 

2. Caracterização Geral: 

Participantes: Estiveram presentes e assinaram a lista de freqüência, durante a 35ª RA, 

no GT 22, no Convention Center 1 – Salão Caboclinhos – Sala 1 do Hotel Armação, 97 

pessoas: 42 se declararam sócias da ANPEd; 23 não-sócias; 16 estudantes associados;  6 

estudantes não associados e 11 ouvintes. Com base na lista de freqüência estiveram 

presentes as seguintes instituições, com um ou mais representantes:  

SINTEPE; UFPE; UNESP; UFMG; UNESA; UFRPE;UNESP/RC; PUC/RS; UFRJ; 

PUC/RJ; UNEB; UFAL; UNB; UFSC; UFPB; CESGRANRIO; UNB; UFG/ UFU; 

UNISUL/PPGE; UNIVILLE; UFES; SEPPE/SEDO; IFES; UFES; UNEB; 

UFGS/ESAB; SECRETARIA DE ED. DE OLINDA; UFRRJ; UFF; UFRRS; IFF; 

UFRN; FURG; UERJ; UFC; UFSCar; UNESP; UNIPLAC; MUSEU DA VIDA DA 

FIOCRUZ; SME – RJ; UEFS; UFRRJ; CPR; UNIMEP; UNIFA; UNESP; UFRJ.  

 

 

3. Relação entre o programado e o realizado: 

 

 Início dos Trabalhos: Às 08:O0 horas do dia 21, iniciamos os trabalhos 

do Encontro do “GT 22 – Educação Ambiental” com as boas vindas da 

coordenação aos presentes, informes das principais atividades do GT no 

ano de 2012 e uma síntese do relatório das atividades do grupo no último 

período, impresso e divulgado junto ao caderno Relatório de Atividades 

distribuído aos associados pela ANPED. Foi informado, também as 

questões discutidas na reunião dos coordenadores de GTs que antecedeu 

a abertura oficial da 35 Reunião Anual da ANPED.  

 Na sequência, as representantes do GT no Comitê Científico, Prof. Dra. 

Rosa Maria F. Cavalari e Prof. Dra Isabel Cristina M. Carvalho fizeram 

uma síntese do processo de avaliação de submissão dos textos 

encaminhados: foram encaminhados para o GT Educação Ambiental e 



 
submetidos ao Comitê Científico 28 (vinte e oito) textos para a 

modalidade de comunicações orais e 4 (quatro pôsteres). Desses foram 

aprovados 14 trabalhos, 4 excedentes, 10 não aceitos. Quanto aos 

pôsteres tivemos 2 aprovados. 

 

 

Dinâmica de apresentação de trabalhos: Tivemos as apresentações de 

todos os trabalhos previstos na programação do GT, com exceção da 

comunicação oral “Trabalho, Educação e Ambiente: caminhos da Educação 

Ambiental em Armação dos Búzios (RJ)”, justificado pela autora. Em seu 

lugar foi apresentado o segundo excedente, "O dualismo homem/natureza e 

suas implicações à Educação Ambiental",  pois o primeiro excedente a 

autora declinou da apresentação.  

 

 Com relação à dinâmica de apresentação dos trabalhos, a 

coordenação fez uma distribuição por sessões temáticas contando com 

um coordenador por sessão. Em cada sessão tivemos em média 

apresentações de 4 trabalhos. Cada apresentador/a contou com 25 

minutos para a exposição, sendo os debates realizados ao final de cada 

sessão. 

Com relação aos pôsteres, este ano a programação foi bem apertada, 

dificultando  a apreciação mais cuidadosa desses trabalhos, pois foi uma 

atividade simultânea à  Homenagem a Paulo Freire.  

 

 

 Sessões Especiais (SE): O “GT 22 - Educação Ambiental” - participou 

ativamente da Sessão Especial, intitulada “Produção do conhecimento 

pelos movimentos sociais, ações coletivas e sustentabilidade: pedagogias 

e práticas emancipatórias”, realizada na sala Baobá 1, no dia 23 de 

outubro de 2012, das 10 as 13h. Esta Sessão foi organizada 

cooperativamente com o “GT 22, Educação e Relações Étnico - Raciais, 

e o  “GT 23, Gênero, Sexualidade e Educação”, com os seguintes 

participantes na mesa: Joyce Elaine King (Georgia State University 

/EUA) Marina Reidel (UFRGS) e com a justificativa de ausência do 

Prof. Carlos Walter Porto-Gonçalves (UFF) que foi substituído pela 

solidariedade e gentileza do Prof. Carlos Rodrigues Brandão que 

cumpriu a função de fechar o debate, trazendo questões fundamentais 

para relacionar a sustentabilidade e a educação. Como coordenadora 

contamos com a Prof. Nilma Lino Gomes (UFMG). Esta sessão contou 

com um grande número de interessados e os debates que se seguiram às 

apresentações dos componentes da mesa e das intervenções podem ser 

vistos como indicadores da necessidade profícua de um aprofundamento 

das relações entre conceitos que não possuem fronteiras disciplinares, 

tais como: etnias, sustentabilidade, diferenças culturais e de gênero, 

justiça social e justiça ambiental, conflitos ambientais, movimento pela 

terra, enfim. 



 
 

 Minicurso:  Neste ano optamos por inserir no mini-curso questões mais 

amplas que perpassam o debate epistemológico das produções em 

Educação Ambiental. Com o título "Cosmologias, saberes e formas de 

aprender: uma introdução às epistemologias ecológicas", o objetivo do 

curso foi traçar um panorama geral do tratamento dado à divisão entre 

natureza e cultura pelo discurso científico moderno e introduzir 4 

correntes de pensamento contemporâneas que buscam superar esta 

dicotomia com base em perspectivas denominadas "ecológicas". Esta 

atividade contou com a participação de alguns interessados, provocando 

intensos debates e discussões realizados a partir das questões levantadas 

pelo professor João Rickli (PUC/RS) que ministrou o minicurso.  

 

  

Trabalho Encomendado: Seguindo a mesma linha de recomendação, as 

lacunas percebidas pelo GT convidamos a Prof. Eunice Trein que 

apresentou o trabalho intitulado “Epistemologia e Pesquisa em Educação 

Ambiental”. Esta atividade foi bem recebida pelos participantes com 

intensos debates e discussões e contou com considerável número de 

participantes. 

 

4 –  Composição do GT para 2013 – Eleição no GT 

Foram realizadas duas reuniões internas do GT para a eleição da nova coordenação, 

pareceristas adhocs e Comitê Científico. Iniciamos o processo de indicação e escolha da 

nova composição do GT no dia 23 de outubro com vários representantes do GT das 18 

às 19 horas e procedemos sua continuidade no dia 24 de outubro das 18 as 20 horas. A 

nova composição do GT ficou assim definida:  

4.1 coordenação – Prof. Dr. Mauro Guimarães (UFRRJ/RJ) 

                               Prof. Dr. Marco Barzano (UEFS/BA) 

 

4.2 adhocs 

Prof. Dra Fátima Elisabeti Marcomin – PPGE/UNISUL – 

fatimaelisabeti@yahoo.com.br 

Prof. Dra Maria Guiomar Carneiro Tommasello - UNIMEP – mgtomaze@unimep.br 

Prof. Dra. Vanessa Hernandez Caporlingua – FURG/RS   vanessac@vetorial.net 

Prof. Dra. Elisabeth Brandão Schmidt – FURG/RS elisabethlattes@gmail.com 
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Prof. Dra. Paula Corrêa Henning – FURG/RS  paula.henning@ig.bom.br 

Prof. Dr. Avelar Luiz Bastos Mutim – Programa de Pós-Graduação em Educação e 

Contemporaneidade – UNEB - amutime@hotmail.com 

Prof. Dra. Nelma Baldin – UNIVILLE – nelma@univille.br 

Prof. Dra. Vania Gomes Zuin – UFSCar – vaniaz@ufscar.br 

4.3  Comitê Científico: 

Titular - Isabel Cristina Moura Carvalho (PUC-RS) 

Suplente – Marilia Tozoni-Reis (UNESP/Botocatu) 

 

 

 Avaliação do GT: No dia 24 de outubro, das 18 às 20 horas foi realizada 

a avaliação da 35ª Reunião Anual e o início do planejamento da reunião 

do GT na 36ª RA, em 2013, já que não havia tempo hábil para nada 

conclusivo. Os participantes que estavam presentes neste momento, uma 

média de vinte, fizeram uma avaliação muito positiva da programação do 

GT.  

 O formato realizado na apresentação das comunicações orais, ou seja, o  

agrupamento dos trabalhos em sessões temáticas favoreceu uma 

dinâmica de integração e afinidade teórica entre os mesmos. Como foi 

uma proposta da reunião anterior ampliamos, o tempo para as 

apresentações dos trabalhos aprovados, o que favoreceu e estimulou o 

debate. Alguns integrantes defendem a proposta de um debatedor com 

leitura prévia dos trabalhos em cada sessão, mas esta proposta não foi 

unânime.  

 Tanto o trabalho encomendado como o mini-curso foram considerados 

como de muito bom nível pelos participantes presentes neste momento 

de avaliação. 

 A lista da discussão do GT tem um papel fundamental e integra o grupo 

e a participação de algumas pessoas que tradicionalmente não participam 

da ANPED. 

4. Programação 2013/Sugestões para a 36ª RA / Encaminhamentos 

No final da tarde do dia 24 de outubro, após a avaliação da Programação do GT, 

passamos ao planejamento da 36ª. Reunião Anual (RA) e os seguintes 

encaminhamentos foram aprovados pelos participantes: 

1 – Espaço de cinema ambiental na ANPED  

2- Continuar alimentando o novo portal da ANPED.  
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3- Espaço valorizado para a apresentação dos pôsteres, pois a sua inserção na 

programação deste ano foi considerada precária em função da simultaneidade 

com a Homenagem a Paulo Freire. Ampliar o espaço para as apresentações para 

facilitar a circulação das pessoas. 

4- Garantir um corpo de pareceristas do GT para que não se tenha uma 

sobrecarga de trabalhos que comprometa a qualidade dos pareceres.  

5- Organização de um Seminário promovido pela CAPES que articula Ciências 

Ambientais e Educação Ambiental com previsão para março ou abril de 2003, 

proposto ao GT pela professora Clarilza Prado de Souza (coordenadora da área 

de Educação da CAPES). 

7- Organização de um livro sobre Educação Ambiental, organizada pelas 

professoras Martha Tristão, Nelma Baldin e Fátima Elisabeti Marcomin pela 

Editora da Universidade Federal do Paraná,  também como proposição  da 

professora Clarilza Prado de Souza (coordenadora da área de Educação da 

CAPES). 

 

2 – Sessões Especiais – Trabalho Encomendado. 

Propostas de temas apresentadas pelos presentes: 

- Educação Ambiental e universidade. 

- Educação Ambiental e Interdisciplinaridade 

 

3 - Minicurso: os participantes do GT decidiram pela continuidade do sistema 

adotado até agora de encomendarmos o minicurso. Ainda não conseguimos 

fechar uma temática, mas um dos encaminhamentos é que se tenha uma 

discussão que contemple imagens/cinema ambiental/imagética da questão 

ambiental. 

 

5. Avaliação da Reunião da ANPED 

- Os integrantes do GT consideraram as instalações e a infraestrutura para a 

realização da programação tanto externa como interna ao GT desconfortável e 

barulhenta. 

- Foram feitas algumas críticas em relação ao formato do credenciamento e à 

palestra de abertura da Reunião. 

 

- Os participantes concordam com a itinerância da reunião para o próximo ano, 

mas a sugestão é a escolha de lugares que fiquem longe dos grandes complexos 

turísticos, pois não servem para agregar os participantes e aumentam o custo. 

 

 

 


