
 

Sociedade, cultura e educação: novas regulações? 

Relatório da Reunião Anual – Grupos de Trabalho 

GT 22 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

1. Identificação 
 

 Coordenador: LUIZ MARCELO DE CARVALHO (UNESP-IB-RIO 

CLARO) 

 Vice-coordenadora: MARTHA TRISTÃO (UFES). 

2. Caracterização 

Participantes: Estiveram presentes e assinaram a lista de freqüência, durante a 32ª RA, 

no GT 22, na sala Aiuruoca, do Hotel Glória, 133 pessoas: 82 das quais se declararam 

sócias da ANPEd; 14 não-sócias; 27 estudantes; e 10 ouvintes. Com base na lista de 

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

ESG; FAACI; FAETEC; FATEC; FE-USP; FURG; PRC – Recife; PUC- RIO; SEMEC; 

SME – RJ; SMA – CEA – SÃO PAULO; UCP; UDESC; UESC; UEFS; UEME; UERJ; 

UFC; UFES; UFF; UFJF; UFMT; UFPel; UFRJ; UFR-RURAL-RJ; UFSCar; UFSC; 

UnB; UNEB; UNESA; UNESP – BOTUCATU; UNESP – RIO CLARO; 

UNIANDRADE; UNIMEP; UNISO; UNISUL; UNIPLAC; UNISUL; UNIVALE; 

UNIVILLE; UNOESC; USP; USP – RIBEIRÃO PRETO. 

3. Relação entre o programado e o realizado 

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

ativamente de duas Sessões Especiais, as de números 07 e 14. A SE 07, 

intitulada “Educação e Estética na (Nova) Sociabilidade”, foi realizada 

no Salão Azul do Hotel Lopes, no dia 06 de outubro de 2009, das 14 às 

17h. Esta Sessão foi proposta pelo GT 22 de Educação Ambiental e foi 

organizada cooperativamente com os GTs 17, Filosofia da Educação e 

GT 24, Educação e Arte, com os seguintes participantes da mesa: 

Newton Duarte (UNESP), Mauro Grün (UNIPLAC) e Marcos Vilela 

Pereira (PUC-RS). Nadja Mara Amilibia Hermann (PUC-RS) coordenou 

as atividades. A SE de número 14, intitulada “Educação e 

Subalternidades Contemporâneas: novas configurações?”, ocorreu na 

Sala São Tomé das Letras, no Hotel Glória, no dia 07 de outubro, das 14 

às 17h e foi coordenada por Martha Tristão (UFES). Participaram da 

mesa desta sessão Marcos Antonio dos Santos Reigota (UNISO), 



Dagmar Elisabeth Estermann Meyer (UFRS) e Reinaldo Matias Fleuri 

(UFES). As duas sessões contaram com um número significativo de 

interessados e os debates que se seguiram à apresentação das 

intervenções podem ser considerado indicador da qualidade dos 

trabalhos e do interesse dos participantes. 

 Trabalho Encomendado: Na reunião de 2008, o GT 22 havia decidido 

convidar o Prof. José Erno Taglieber para a apresentação de um trabalho 

encomendado. O Prof. Erno aceitou a proposta e nos encaminhou o texto 

com o título de “Educação Ambiental e Sustentabilidade: reflexões” 

Esse trabalho foi apresentado no dia 06 de outubro, com a presença de 

vários participantes; os trabalhos foram realizados, cumprindo as 

expectativas e ao mesmo tempo criamos esta oportunidade de uma 

homenagem carinhosa ao Prof. Erno pela sua contribuição ao campo da 

educação ambiental no Brasil e participação ativa no processo de 

elaboração e concretização da proposta de um GT de Educação 

Ambiental junto a ANPED. 

 Comunicações Orais: Foram apresentados os 05 trabalhos selecionados 

pela Comissão Científica. Cada apresentador/a contou com 30 minutos 

para a exposição da pesquisa, 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 das diferentes sessões. 

 Minicurso: Com o título “Meio Ambiente, Educação e Cultura” e sob a 

coordenação de Marcos Antonio dos Santos Reigota (UNISO) e 

colaboração de Ana Lúcia Godoy Pinheiro (UNICAMP) e Leandro 

Belinaso Guimarães (UFSC) realizamos o minicurso encomendado nos 

dias 05 e 06 de outubro conforme programado. Esta atividade contou 

também com a participação de vários interessados, tendo sido intensos as 

discussões e debates realizados a partir das questões propostas pelos 

responsáveis por esse trabalho. 

 Reunião dos Grupos de Pesquisa em Educação Ambiental. 

Um dos pontos altos desta 32ª. Reunião Anual do GT 22 foi a 

apresentação e discussão das bases teóricas e metodológicas de grupos 

de pesquisa em Educação Ambiental. Um dos  critérios de escolha para o 

envio de uma carta-convite a esses grupos foi as certificações pelas 

instituições de origem e seus credenciamentos no Diretório dos Grupos 

de Pesquisa do CNPq. O convite foi encaminhado a pesquisadores de 

várias instituições do país vinculados  ao GT 22 ou não,   participantes 

dos Encontros de Pesquisa em Educação Ambiental. Recebemos a 

proposta de 17 grupos de pesquisa e todos participaram da reunião e 

apresentaram em um pôster e em uma breve comunicação os 

pressupostos gerais dos trabalhos de pesquisa de seus grupos ou núcleos. 

As apresentações do grupo foram realizadas no dia 06 de outubro das 

10:00 às 12:30 horas e no dia 07 de outubro, das 08:30 às 11:30 horas. 

Ao final dos trabalhos a vice-coordenadora do GT, Martha Tristão que 

coordenou essa atividade, fez uma síntese das principais tendências 

teóricas metodológicas que foram identificadas a partir de uma 

interpretação dos textos previamente encaminhados por cada um dos 

grupos  ou núcleos de pesquisa. Os textos que foram elaborados como 



subsídios para a apresentação serão encaminhados para a publicação na 

Revista Ambiente & Educação da FURG. 

Além dessas atividades, participamos da "mostra de vídeo" da ANPED e 

na noite do dia 05 de outubro, realizamos uma reunião para discutirmos 

estratégias de mobilização do GT, juntamente com a REDE 

UNIVERSITÁRIA DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

-  RUPEA. 

 Avaliação do GT: No dia 07 de outubro das 11.30 às 12:30 horas os 

participantes fizeram uma avaliação bastante positiva das diferentes 

atividades realizadas pelo grupo, com destaque para o início da reunião 

do GT, quando o nosso representante no Comitê Científico fez uma 

síntese do processo de avaliação de submissão dos textos encaminhados. 

Neste momento foram levantadas algumas questões que nos desafiam em 

relação ao processo de divulgação de nossas pesquisas no GT. Tivemos a 

participação na ANPED dos suplentes no Comitê Científico e de todos os 

pareceristas "ad-hoc".Tivemos ainda a oportunidade de reunir, em um 

dos intervalos de trabalho, os representantes do Comitê Científico, os 

quatro pareceristas "ad-hoc" e coordenação para discutirmos o processo 

de avaliação dos trabalhos encaminhados. Também foi considerada como 

muito positiva a atividade de apresentação das propostas dos grupos de 

pesquisa. Em relação à participação no GT da comunidade de 

pesquisadores em educação ambiental levantamos algumas prioridades a 

ser considerada para o próximo ano, qual seja, uma maior mobilização 

para encaminhamento de trabalhos a serem submetidos ao Comitê 

Científico e uma maior participação de pesquisadores experientes na área 

com apresentação de suas pesquisas. Várias propostas foram formuladas 

para a próxima reunião e várias estratégias foram alinhavadas para 

fazermos frente a alguns desafios postos para o grupo. De qualquer 

forma, foi surpreendente o número de pessoas que participou das 

atividades do grupo durante essa 32ª. Reunião Anual da ANPED. 

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

Na reunião do dia 07 de outubro após a avaliação dos trabalhos realizados 

passamos ao planejamento da 33ª. Reunião Anual e os seguintes 

encaminhamentos foram aprovados pelos participantes: 

1 - Compromisso de cada grupo de pesquisa vinculado ao GT no sentido de 

encaminhar pelo menos dois trabalhos para a próxima reunião. Esse é, agora, o 

nosso maior desafio: aumentarmos a quantidade dos trabalhos encaminhados 

para o GT e investirmos na qualidade dos nossos relatos de pesquisa. Foi 

unânime no nosso encontro a constatação de que será necessário que 

pesquisadores experientes, com linhas de pesquisa consolidadas, encaminhem 

trabalhos para discussão no GT. 

2 - Proposta de solicitarmos aos Grupos de Pesquisa vinculados ao GT, para 

encaminharem textos nos quais seriam apresentados os referenciais teóricos e 

metodológicos dos grupos. Esses textos seriam encaminhados para um 

pesquisador (de preferência da área da filosofia/filosofia da educação) para uma 

análise e apresentação na forma de trabalho encomendado. A análise e os textos 

poderiam se constituir em uma outra publicação coletiva do grupo. Nomes 

sugeridos pelo GT para o trabalho encomendado: Pedro Goergen e Sílvio Gallo. 



3 - Mini-curso: o grupo reunido considerou mais adequado encomendarmos o 

mini-curso. Foi retomada a proposta, que já apareceu em nossa lista, de um 

mini-curso que fizesse uma abordagem histórica da temática ambiental. Foi 

inicialmente sugerido que convidássemos o José Augusto Pádua para este 

trabalho, mas deveremos abrir a discussão para levantarmos outras sugestões de 

temas e de nomes. 

4 - No início do ano deveremos também, por meio da lista de discussão 

eletrônica do grupo, dar início ao levantamento de propostas para as sessões 

especiais. 

5. Eleições no GT 

As eleições para a coordenação e vice-coordenação do GT e para a composição 

do Comitê Científico assim como para a composição do corpo de pareceristas 

“ad-hocs” a serem substituídos deverão ser realizadas ao final da próxima 

reunião anual da ANPED em 2010. 

6. Avaliação da Reunião 

Embora não tenhamos tido acesso ao resultado das avaliações encaminhadas 

pelos participantes à Secretaria da ANPED, a avaliação do grupo presente na 

reunião de avaliação é a de que a 32 RA respondeu às expectativas, cumprindo 

toda a programação proposta. Foi levantada nesta reunião a necessidade de que a 

ANPED altere as exigências de pagamento de anuidade e inscrição nas reuniões 

anuais para todos os autores dos trabalhos. Além disso, foi discutida e aprovada 

na reunião final do GT a proposta de que se discutisse com a Diretoria da 

ANPED a sugestão de taxas diferenciadas de anuidade e inscrição nas reuniões 

anuais para estudantes de pós-graduação e graduação. 


