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O objetivo principal do II Encontro da ANPPAS realizado em Indaiatuba,

São Paulo, entre 26 e 29 de maio de 2004 foi consolidar a institucionalização da

Associação, processo este que vinha acontecendo desde o I Encontro realizado em

novembro de 2002, reforçando e valorizando a produção interdisciplinar em torno do

tema Ambiente & Sociedade. Com o II Encontro evidenciou-se a relevância da

ANPPAS para o desenvolvimento desta área de conhecimento.  O sucesso do Encontro

foi garantido pela excelente condução de todo o processo pela Secretaria Executiva e

toda a equipe coordenada por Lúcia da Costa Ferreira e Sonia Regina da Cal Seixas
Barbosa.

Os Encontros têm permitido construir interação entre as áreas de

conhecimento, configurando a abrangência de enfoque e contemplando uma nova

articulação das conexões entre as ciências naturais, sociais e exatas. A ANPPAS

congrega os programas e instituições brasileiras que desenvolvem atividades de pesquisa

e formação de pessoal especializado em nível de pós-graduação que focalizem a interação
Ambiente e Sociedade.

O encontro de 2004 reuniu mais de 500 ambientalistas de diversos estados

brasileiros e trouxe temas que surgiram a partir de sugestões dos inscritos. Além daqueles
já mencionados, também se destacaram a questão do manejo comunitário de recursos
naturais, os riscos ambientais, o turismo ecológico, a justiça ambiental e os conflitos

sociais em torno do uso de recursos naturais.

Em relação à cobertura nacional dos pesquisadores da área de Ambiente

e Sociedade presentes no II Encontro Nacional da ANPPAS 2004, visando destacar a
importância nacional do evento, participaram  por região:

– Sudeste: 17 coordenadores e 216 autores;

– Sul: 8 coordenadores e 48 trabalhos;

– Centro-Oeste: 1 coordenador e 29 trabalhos;
– Norte: 2 coordenadores e 39 trabalhos

– Nordeste: 2 coordenadores e 39 trabalhos.
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Participaram também sete pesquisadores de universidades do exterior
(América Latina e Europa)

Vale ressaltar que no II Encontro ocorreram 17 grupos de trabalho
perfazendo um total de 27 ccordenadores, com a apresentação de 258 trabalhos,

elaborados por 422 pesquisadores, o que demonstra um aumento significativo em relação

ao I Encontro, realizado em novembro de 2002, que foi em número de 11, contando

com a apresentação de 152 trabalhos.

Pode se destacar também um aumento bastante significativo no número

das Mesas Redondas do I para o II Encontro, de 5 mesas e 21 exposições, para 14 mesas

redondas e 54 expositores.

A abrangência dos temas revela o interesse despertado pelo Encontro

conjugando temas atuais e polêmicos com reflexões teóricas e metodológicas. Deve

ressaltar-se que nestas atividades também participaram sete pesquisadores a instituições

acadêmicas estrangeiras e técnicos de agências governamentais.

Foram realizadas três atividades que mobilizaram os participantes: 1)

Conferência - A América Latina no contexto de acirramento dos conflitos internacionais

atuais: sobrevivência econômica e diplomacia - Roberto Guimarães (Cepal – ONU, New

York); 2) Workshop – A ecologia política da integração – Eduardo Gudynas (CLAES),

que contou com o apoio da CLAES; e 3) Lançamento de livros e revistas, num total de

16, relacionados às diferentes abordagens de Ambiente & Sociedade. A seguir

apresenta-se a listagem dos livros lançados:
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Títulos Autores

Amazônia Cenas e Cenários Doris Sayago, Jean François Tourrand e Marcel
Bursztyn

Ambiente & Sociedade. Vol.VI n° 2, jul/dez. de 2003. Vários autores

BIOVERSIDADE DA AMAZÔNIA: usos e Gonzalo Enriquez, Maria Amélia Cabral e

pontencialidades dos mais importantes produtos naturais Eugênia Cabral

Conflito & Cooperação: análise das estratégias sócio- José Célio Silveira Andrade e Camila Carneiro Dias
ambientais da Aracruz Celulose S.A

Conflitos Ambientais no Brasil Henri Acselrad (org.)

Conhecimento, Meio Ambiente e Globalização Dimas Floriani  

Desmatamento na Amazônia: indo além da Ane Alencar; Daniel Nepstad; David McGrath;
Paulo“emergência crônica” Moutinho; Pablo Pacheco; Maria del C. V. Diaz e

Britaldo S. Filho

Dos pântanos à escassez: uso da água e conflito na Paulo Roberto Ferreira Carneiro   
Baixada dos Goytacazes

Ecologia de Pescadores da Mata Atlântica e da Alpina Begossi (Org.)
Amazônia

Ecológicas Manhãs de Sábado: o espetáculo da Thales de Andrade
natureza na televisão brasileira  

El Campo en La Sociologia Actual Monica Bendini, Salete Cavalcanti, Miguel Murmis,
Pedro Tsakoumagkos

Justiça Ambiental e Cidadania Henri Acselrad, Selene Herculano, José Augusto
Pádua (orgs.)

Patrimônio Ambiental Brasileiro Wagner Costa Ribeiro(org)

REVISTA N+ da AMAZÔNIA Vários autores

Sustentabilidade: uma paixão em movimento Aloisio Ruscheinsky (org)

Tesouros da Índia para a civilização sustentável Maurício Andrés Ribeiro

O evento reuniu os maiores nomes do país, das Ciências Sociais do
Ambiente em particular e das Ciências Ambientais em geral. O nível e o avanço nas
discussões foram considerados amplamente satisfatórios por todos os presentes na

Assembléia Geral, que elegeu a nova diretoria tendo como Presidente a Professora

Leila da Costa Ferreira da Unicamp (NEPAM/IFCH) e, na Secretaria Executiva, Laura

Duarte do Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) da Universidade de Brasília.
Os resultados mostram a importância assumida pela Associação desde a

sua criação em 2001, e a capacidade, graças ao empenho da sua diretoria, em ocupar

uma lacuna na institucionalização da área, atendendo a uma demanda altamente
qualificada na produção científica nacional.


