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R E S U M O  
 
 

A  te rm ino log ia  redes  vem ganhando  novos  s ign i f i cados,  onde  
es t ru tu ras  emergen tes  o r iundas  de  uma não  tão  recen te  
t ipo log ia   adqu i re m na  década  de  90  fo rmas  f lu idas  
impu ls ionada s  pe las  ondas  sem f ron te i ra s  das  Novas 
Tecno log ias  de  In fo rmação  e  Comun icação  (NTIC) .   Desde 
en tão ,  o  pad rão  e  a  mor fo log ia  es tão  se  mu l t ip l i cando  e  se  
fo r ta lecendo .  Com es te  pano de  fundo,  es te  es tudo  t ra ta  das  
Redes  de  Educação  Ambien ta l ,  como  a l te rna t i va  de  in te rvenção 
po l í t i ca  e  soc ia l ,  educa t i va  e  cu l tu ra l ,  em resposta  a  a lgumas  
das  demandas  da  con temporane idade .  Mas  o  que  são  es tas  
redes?  De  que  fo rma  se  o rgan izam pa ra  ge rminarem ações  
po l í t cas?  Onde  es tá  o  ce rne  des tas  ações?  Qua is  seus  l im i tes  
ou  po tenc ia l idades?  São  es tas  a lgumas  das  questões  que  
ap resen tamos ao  longo  do  es tudo  p roposto .  Pa ra  tan to ,  
ob je t i vou -se  o  desve la r  da  d imensão pedagóg ica  
soc ioamb ien ta l  das  Redes,  enquan to  p roposta  a l te rna t i va  
con t r ibu in te  pa ra  a  fo rmação  da  c idadan ia  p lane tá r ia  de  
ind iv íduos  e  co le t i vos .  Empres ta  como re fe rênc ia  de  aná l i se  a  
pesqu isa  exp lo ra tó r ia  dos  fundamen tos  o rgan izac iona is  e  as  
d inâm icas  de  conexão  que  sus ten tam o  d iá logo  dos  g rupos  
pe r tencen tes  às  Rede s  de  Educação  Amb ien ta l .  Conc lu ímos  que  
as  Redes  supe ram  como a r t i cu lado ras  e  mob i l i zado ras  de  
ind iv íduos  e  co le t i vos .  Ins tau ra -se  um  po tenc ia l  pedagóg ico  e  
de  in te rvenção  po l í t i ca  e  soc ia l ,  enquanto  p roposta  a l te rna t i va  
pa ra  a  fo rmação  do  c idadão  e  sua  v i são  de  mundo.  I nd icamos 
que  operam po r  vezes  de  fo rma  l im i tada  dev ido  à  ins ip i ênc ia  do  
sabe r  que  a inda  pe rpe tua  nos  que  ne la  se  en reda ram e  na  ó t ica  
desc ren te  dos  que  ne la  se  fazem ausentes .  
 
Palavras -chave:  Educação Ambienta l  .  Redes  .  C idadania  
P lane tár ia  .   V isão  de  Mundo  .  Pedagogia  Cr í t ica .  
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AB S T R AC T  
 
The networks terminology has been growing in dif ferent meanings, in 
which emergent structures coming from one not so recently typology 
aquired, in the 90‘s, f luid shapes impelled by waves without borders 
of the New Information and Communication Technologies. Ever 
since, the pattern and the morphology are being multiply and 
strengthen. With this backdrop, this study deals with the Education 
for Environment Networks, as a polit ical and social, educative and 
cultural alternative intervention, as an answer for some 
contemporary demands. But what are these networks? In wich way 
they organize themselves to germinate polit ical act ions? Where is 
the core of these actions? What are their l imits or potential it ies? 
These are some of the questions that are presented along the study 
proposed. Therefore, we have in view to unveil the network‘ social 
and environmental pedagogic dimension, as an alternative proposal 
towards to the planetary cintzenship formation for persons and 
coletivity. The study employs the explorat ion reasearch as the 
analysis of the organizational reference basis and the dinamics of 
conections that support the dialogue among the groups that belong 
to the Education for Environment Networks. We conclude that the 
networks overcome themselves as a powerfull tool to articulate and 
moblize people. They establish a potential pedagogic act for poli t ical 
and social intervention, as an alternative proposal for the cit izen 
formation and his world vision. We sinalize that the networks are 
sometimes l imited by the poorness of knowledge that sti l l  remains on 
those who f ind themselves twisted on them, and on the decreasing 
optics by those who are absent.  
 
Key words: Education for Environment. Networks. Planetary 
Citzenship. World Vision. Crit ic Pedagogy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Pois é como descrevemos a vida: nasce em um 
pequeno sussurro e fica precursora da realidade 
que nos segue eternamente. (Autor desconhecido) 

 

Quando iniciei este estudo, o meu olhar era estreito e reducionista acerca 

da fonte geradora do esgotamento, degradação ambiental e do descaso para com o 

fato. Procurava um culpado como se fosse possível depois de achado, mudarmos a 

paisagem caoticamente instaurada que nos fizemos abraçar. Contemplava a 

tecnologia e criticava a globalização sem saber ao certo a qual me referia. Hoje sei 

que era influenciada pelas inúmeras conexões externas nas quais estamos imersos 

e pouco imunes. Culpava a máquina do Governo e fazia de cúmplices a raça 

humana, achava sob ótica ingênua, de que a Educação Ambiental1, e seu 

pressuposto de conscientização, seria a chave que abriria as portas da sabedoria 

necessária para um possível reverso. Referindo-se ao ritmo desenfreado da 

degradação ambiental e a contramão limitada que esta prática educativa trafega 

perante o cenário vigente, Genebaldo Freire Dias, um dos primeiros educadores 

brasileiro que se dedicou não apenas em estudar a EA, como dotar de significância 

estes saberes articulados, nos explica que, apesar dos avanços conquistados ―a 

Educação Ambiental ainda não representa uma força suficiente para interferir na 

inércia daquele movimento e modificar a trajetória de desestabilização‖ (DIAS, 

2004,p.17).  

 Avanços tanto sociais quanto políticos tivemos, assim como pesquisas 

recentes nos revelam que o grau de conhecimento do homem relativo ao ambiente e 

enfrentamento dos problemas cresceu. Políticas públicas, conferências e formação 

de comitês de cunho ambiental também foram criados. Mas ainda assim, assistimos 

a crise não de camarote, pois neste caso não podemos nos considerar meros 

espectadores, pois somos causa e efeito da situação instaurada, ou como denomina 

Dias (2004), agentes da ―impossibilidade ecológica‖. Assim, na medida com que fui 

tateando o campo das redes, já estava nelas. Participo de Redes de Educação 

Ambiental desde o final de 2004. Fui começando a compreender a necessidade de 

uma superação da concepção mecânica e fracionada por uma concepção dinâmica 

                                                      
1
Trabalhando com a temática da Educação Ambiental desde a década de 90, ainda no Rio de 
Janeiro, e depois já em Natal, tive a oportunidade de ser professora formadora dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCN Temas Transversais – Educação Ambiental. 
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e complexa do mundo. Enxerguei nestas redes, ainda sob penumbra, um 

emaranhado de possibilidades para esse caleidoscópio que se formava como foco 

de estudo. 

A difusão do uso das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(NTIC), em particular a Internet, somada à proliferação do conceito de redes e o 

crescente caos ambiental2 que se tem verificado nos últimos anos, permitiu o 

fortalecimento não apenas da arquitetura em Rede, mas também o crescimento de 

movimentos sociais organizados em Redes. Estes foram se materializando assim, 

dentre tantas outras estruturas, nas Redes Temáticas de Educação Ambiental. As 

Redes de Educação Ambiental, apesar de ainda debutantes em nossa cultura, têm 

multiplicado e frutificado impactos significativos no fortalecimento de ações de 

indivíduos e entidades. Promovem não apenas a mobilização e a difusão de 

informações de caráter ambiental, mas despertam um amplo conjunto de símbolos, 

imagens e conceitos com base nesta enorme teia que perpassa os movimentos 

sociais organizados. Pautam-se em princípios que vislumbram contribuir para a 

emergência do cidadão, afirmando a narrativa de uma nova sociedade que busca na 

compreensão dos ecossistemas naturais e na interdependência dos sistemas vivos, 

trazerem reflexões que conduzam o indivíduo, singular e coletivo, ao enriquecimento 

de uma cultura que converge para a qualidade de vida e a preocupação com o 

equilíbrio ambiental, da sociedade atual e das gerações futuras. Enfim, a rede em 

sua dimensão pedagógica para a sustentabilidade, contribuinte na constituição de 

um novo olhar/agir na e sobre a relação sociedade natureza. 

Mesmo diante deste cenário, incertezas e angústias quanto à viabilidade 

deste desafio, perduraram por longo tempo. Enxergar nestas estruturas de rede uma 

possibilidade pedagógica para o cidadão, era um desafio que parecia escorregar 

pelos dedos do pensamento, mas que ao mesmo tempo se enrraizavam cada vez 

mais. Tive a oportunidade então de colher da plantação dos saberes de ícones da 

Educação Ambiental, das Redes Sociais, da Comunicação, Educação, Sociologia, 

dentre outros, em eventos ou entrevistas informais3, longas ou curtas em detrimento 

                                                      
2
 A expressão ―caos ambiental‖ vem sendo utilizada de forma recorrente como afirmativa de um 
problema ambiental, ou seja, o ambiente tem um problema. Aqui no nosso estudo, a expressão é 
empregada como forma de atentar para a galopante degradação ambiental, pois partimos do 
princípio de que o caos reside nas estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais. 

3
 Essas entrevistas informais se configuram em esporádicas oportunidades que acabaram por surgir 
durante os muitos eventos dos quais participei. Segundo Patton, (1990) entrevista informal pode ser 
entendida como ―realização das perguntas de acordo com o contexto, sem que haja uma seleção 
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do sempre veroz tempo, depoimentos que corroboram com a exequibilidade da 

pesquisa. Em particular, posso citar dois que me incentivaram muito, o primeiro 

destes Moacir Gadotti (2006), e o outro Ismar de Oliveira Soares (2006). Ambos 

profissionais do campo da educação que além de compactuarem com a temática ora 

em evidência, despendiam suas produções de modo a confluir num saber que soma 

em teorias e práticas de intervenção na esfera socioambiental. 

 Conversando primeiramente com o Prof. Ismar Soares, perguntei-lhe qual 

sua visão sobre as Redes de Educação Ambiental acerca da função e contribuição 

para o exercício da cidadania, sustentada nas concepções de Paulo Freire, Soares 

(2006) surpreendeu-me em exclamar: ―Viva as redes!!! Porque elas são essenciais 

agora para ampliar os espaços de construção‖. Soares não apenas endossou assim 

minhas hipóteses, como abrilhantou minhas idéias ao comparar a informação que 

circunda nas redes a um jogo de bilhar, onde as informações tramitam de forma 

tabular, fazendo com que caia a comunicação ―enfadonha‖ (termo utilizado por 

Soares) e previsível, como a educação bancária dita por Paulo Freire. Soares refere-

se às redes como uma urgente possibilidade de transformação social, onde a 

história de vida das pessoas e demais informações são construtoras do imaginário 

necessário para a quebra de paradigmas, a real esperança do novo. Soares (2006), 

em sua entrevista, evocou Paulo Freire, e continua: 

 
 

...  e Paulo Freire está certamente nos vendo e nos ouvindo, ele 
certamente não reafirmaria o que ele disse que as tecnologias são um 
Cavalo de Tróia. Na verdade a comunidade através das redes e dessa luta 
pela cidadania já se apropriou desse ―cavalo‖ e o que sai dele é só coisa do 

bem ... .(SOARES, 2006). 

 
 

Em outro momento, favorecido pela colaboração de Gadotti, que 

demonstrou não apenas ser conhecedor das redes de educação ambiental, como 

exemplificou com a Rede Brasileira de Educação Ambiental (ReBEA). Em um dos 

trechos de nossa breve interlocução, Gadotti (2006) nos afirma que as Redes são o 

espelho de uma sociedade contemporânea e que almeja uma educação ambiental 

transformadora, diferente dessa educação ambiental que a mídia e grande parte das 

empresas divulgam e pregam, e ele nomeia como a que virou moda. Gadotti (2006) 

                                                                                                                                                                      
prévia de temas e uma redação prévia.‖ (PATTON, 1990, p.28) A transcrição das partes de maior 
relevância das entrevistas utilizadas no estudo será disponibilizada nos ANEXOS. 
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afirma em dizer não generalizando ou pasteurizando, mas como forma de destacar a 

necessidade dessa Educação Ambiental Transformadora, que não apenas ele luta. 

Sobre isto, se refere também a uma trajetória iniciada em Paulo Freire nos revelando 

a quase que inédita intencionalidade da escrita de um livro em 1997 sobre 

Ecopedagogia, onde expressaria exatamente a urgência dessa educação 

socioambiental libertadora, com bases na Pedagogia do Oprimido. Gadotti (idem) 

destaca que as redes têm essa visão e afora apartes, nos revela um dos problemas 

da sociedade contemporânea:  

 
... a dificuldade nossa é em traduzir os princípios e valores em atividades 

concretas, eu acho que há nesse campo ainda, [...] é nós temos muito a 

caminhar ...  

 
E continua: 

 
... E eu acho que elas (redes) são fruto da cidadania, as redes são uma 

demonstração de cidadania, é o povo organizado. De um lado elas são 
fruto, e do outro são produtoras de cidadania, elas tem uma relação de 
dupla mão, de um lado elas são produzidas por um contexto histórico, da 
sociedade civil se organizando, e por outro lado elas contribuem para a 
organização e formação da sociedade(GADOTTI, 2006). 

 

Este pronunciar de Gadotti vem ao encontro de uma nova dimensão que 

rompe com a aplicabilidade externalizada e simplista da Educação Ambiental, 

quando aponta para as significações re-orientadoras deste movimento quando visto 

sob a égide da práxis; um crescer gnosiológico possibilitado pela sinergia das redes. 

A educação ambiental como citada por Gadotti e atrelada às redes, nos conduz para 

a superação do senso comum, ora manipulado e pontual, mas que nos leva a supor 

também não ser mais suficiente, segundo nos denuncia a própria vastidão de 

nomenclaturas que vem aflorando no campo.  Esta questão, analisada por 

Layrargues (2004), assim como Carvalho (2004a), Guimarães (2004), Sorrentino 

(2002), apenas para citar alguns dentre tantos outros autores, nos expõe de forma 

clara as inúmeras classificações, denominações e concepções, que permeiam um 

espectro que vai das mais conservadoras as mais críticas, e que preencheram de 

sentido as práticas e reflexões que vêem protagonizando a constituição da educação 

ambiental em nossa sociedade. 

Os depoimentos de Soares (2006) e Gadotti (2006) acerca das 

funcionalidades das Redes de Educação Ambiental, apesar de enfoques distintos, 
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apontam para indicativos comuns. O de Soares volta-se para a dimensão da 

comunicação e o de Gadotti, para a formação socioambiental. Pode-se inferir que 

em detrimento de tais vias, conhecer e compreender a dinâmica das Redes de 

Educação Ambiental justifica-se pela possibilidade de dar visibilidade à uma prática 

pedagógica direcionada para os atores sociais, que apresenta-se como novidade ao 

evidenciar sua dimensão educativa na relação entre: conexões, dinâmica, 

movimentos sociais e intervenções direcionadas ao ambiente como um todo. 

Observando suas práticas e dinâmica de conexão e organização, ou seja, 

dinâmica conectiva e morfológica, neste meu processo de amadurecimento, me 

ocorreram questionamentos como: Mas o que são estas redes de Educação 

Ambiental? De que forma se organizam e se estruturam? Como se dão suas 

dinâmicas? Pode se constituir como um ambiente\estrutura pedagógica que contribui 

na formação do cidadão? Quais os limites e\ou potencialidades de intervenção na 

realidade socioambiental de uma perspectiva pedagógica das redes? E sem que 

percebesse, estes foram compondo o leque de problematizacão do estudo e que 

objetivamos responder. 

Para tanto, interpretamos as Redes de Educação Ambiental em que 

exploramos sua dinâmica conectiva e organizativa, e pensamos objetivamente a 

forma de contribuição pedagógica valorativa4 enquanto proposta alternativa que 

essas estruturas, não tão recentes, possam ter para a formação do cidadão e sua 

visão de mundo. Uma visão que inicia no reencontro do ser, perpassa pelos 

sintomas que a terra acusa, e ancora-se na transcendência do binômio produção-

consumo, da coisificação e economicização do mundo partilhando da fragmentação 

do conhecimento, do ver, ser e estar no mundo que se constituíram ao longo de 

nossa trajetória humanitária e que historicamente ganharam sua maior ênfase na 

sociedade moderna. Por inúmeras vezes, a mídia difundiu como mote ambientalista 

que deveríamos: pensar globalmente para agir localmente. 

O propósito deste estudo nos sugere podermos pensar também no 

sentido inverso. Logo, pretende-se imprimir que urge a necessidade de: pensar 

localmente (nós) para agir planetariamente (Terra). 

                                                      
4
 Assumimos como proposta pedagógica valorativa, uma alternativa que possui além de suas 
funcionalidades educativas, o agregar da dimensão que se preocupa com a ética, com os valores. 
Exemplificando, não apenas se almeja o fazer, o ser, mas sim o porque fazê-lo, e o porque de ser 
(conduta). 
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O objetivo do estudo encontra-se diretamente relacionado à curiosidade 

científica desta nova estrutra e a latente necessidade do agir e estar no mundo com 

formas mais instrumentais e ricas para uma contracultura5. Esta voltada aos modos 

de olhar, agir e comunicar do vigente sistema, que percebemos possibilitados pelas 

tramas desta alternativa que será detalhada ao longo do estudo. 

Sendo assim, este estudo é uma iniciativa que visa colaborar para uma 

transformação valorativa a qual optamos por assumir como um exercício de 

cidadania planetária. Significa uma contribuição que aponta para mudança de 

valores, ancorados em princípios formativos para a cidadania, que por serem 

formativos, caminham de forma contínua, lado a lado com o ser. Este ser que 

carregado de sua incompletude, num processo que não mais pode ser e ver o 

mundo sob ótica dominante utilitária e fragmentaria. Para tanto lança mão dos 

referenciais críticos Freireanos como respaldo pedagógico, para que este 

indivíduo/coletivo, encapsulado pela ausência do saber, um saber que extrapola os 

limites das informações, diferentemente do saber que engessa o ser em uma leitura 

do real descontextualizada. Tudo isso se manifesta pela incapacidade da reflexão 

necessária que os lançaria rumo a mudança de percepção para a exeqüibilidade da 

intervenção transformadora de uma práxis necessária. 

Em vista à evidência dos fatos mencionados é que optamos por assumir a 

categoria utilizada por Gadotti (2000) acerca de ―cidadania planetária‖, que em 

detrimento as inúmeras conotações referentes à cidadania, tecnologia e 

globalização, a necessidade em transluzir o sentido de pertencimento ao planeta e 

não ao processo de globalização, nos atenta para o agregar necessário de uma 

nova dimensão ao conceito de cidadania. Este seria um princípio orientador de viver 

e pensar, onde nos reconhecemos como seres que, vivendo na Terra, convivem 

também com outros seres viventes e inanimados sob uma ótica unificadora do 

planeta (GADOTTI, 2000). Nesta concepção não há mais espaço para uma 

cidadania individualizada numa perspectiva liberal, ou apenas política, social, 

econômica e civil de forma fragmentária, mas sinaliza para uma nova concepção 

que ganha horizontes e percepções, de valores, atitudes e comportamentos, 

referenciando e referenciado por novos paradigmas em construção, principalmente 

                                                      
5
 Optamos por assumir a definição que a exprime como ―cultura minoritária caracterizada por um 
conjunto de valores, normas e padrões de comportamento que contradizem diretamente os da 
sociedade dominante‖ (OUTHWAITE;BOTTOMORE, 1996, p. 134). 
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expressos pelas necessidades demandadas por uma realidade socioambiental em 

crise.  

O estudo trata de um arcabouço de relatos descritivos, criticamente 

analisados, que o configura como uma pesquisa básica. Ciente de que não tem a 

pretensão de esgotar o assunto ora em evidência, mas que almeja propiciar a todas 

as esferas do campo educativo e social, uma fonte de consulta e reflexão destinada 

aos que se preocupam em conhecer e compreender relevâncias desta emergente 

estrutura, que reúne e acaba por agregar aplicabilidades múltiplas. 

 
 

1.1 Trajetórias da Pesquisa  

   
 

Em face da evidência dos fatos expostos anteriormente, as Redes têm se 

tornado objeto de análise de estudiosos de ciências diferenciadas, mas que permite 

a construção de um compartilhamento de opiniões. 

É neste contexto que novas correntes e conceitos emergem e trazem em 

si um arcabouço de estratégias educativas para um enfrentamento à problemática 

ambiental. Estratégias estas que priorizam as relações, as redes, conexões e os 

inúmeros atores que nela interagem, fornecendo pistas para que pudéssemos 

fundamentar teórico-metodologicamente o estudo, que poderá ser acompanhado 

nas linhas subseqüentes. 

Esta pesquisa trata das Redes de Educação Ambiental, e objetiva o 

desvelar de sua dimensão pedagógica socioambiental enquanto proposta alternativa 

à formação. Proposta esta que se pretende demonstrar sua potencialidade em 

contribuir para com a formação da cidadania planetária de indivíduos e coletivos.   

Cabe-nos ressaltar que a aplicabilidade da conceituação de pedagogia no 

estudo, não se atrela em ciências acadêmicas formais. A pedagogia aqui concebida 

valoriza todos os espaços como sendo passíveis de ensinamentos, que primam as 

relações e o conhecimento, numa promoção emancipatória inerente nas redes ora 

particularizadas pela EA, como nos demonstra Freire (1997, p.49): 

 
 
[...] se estivesse claro para nós que foi aprendendo que percebemos ser 
possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância das 
experiências informais nas ruas, nas praças, [...] em variados gestos [...] se 
cruzam cheios de significação.  
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Valemo-nos de um referencial teórico-metodológico plural, pois partimos 

do princípio de que o campo de investigação contemplado requer uma gama múltipla 

de conexão de saberes.  

Aborda a trama das redes de uma forma sistêmica, orgânica, pedagógica 

e política. Bem como a educação ambiental, que se constituindo como um 

caleidoscópio de ramificações incorpora as Ciências Biológicas, sociais, a ética, 

aspectos tecnológicos e científicos. 

O estudo assume corpo de uma pesquisa qualitativa, pois trata de 

observar e analisar para compreender, em sua subjetividade, os fenômenos 

inerentes às Redes de Educação Ambiental, desfocando possibilidades em medidas 

que se revelem também números. Não raras são às vezes que estas Redes são 

confundidas como estruturas tecnológicas, exigindo-nos, para tanto, que mostremos 

a realidade social que lhes compete estreitando o abismo que a separa entre forma 

e sentido.  

Ao longo do estudo na medida em que se constitui o detalhamento das 

especificidades que balizam o foco entre as percepções dos atores das redes de EA 

e da própria institucionalização delas como estrutura e espaço, em dinâmica 

conectiva e morfológica, e sua contribuição pedagógica para o campo social, 

recorremos, como aporte teórico, aos saberes de Paulo Freire, Henrique Leff, Moacir 

Gadotti, Edgar Morin, Fritjof Capra, Isabel Carvalho, Mauro Guimarães, Genebaldo 

Freire Dias, Aloísio Ruscheinsky, Cassio Martinho, entre outros não tão diretamente.  

Nos primeiros passos da pesquisa, percebeu-se a necessidade de se 

realizar uma extensa observação que nos revelasse um mapeamento do campo, 

para que pudéssemos assim, optar pelo referencial teórico-metodológico de coleta e 

posterior análise dos dados. 

Chegou-se à conclusão de que a pesquisa poderia ser vivenciada em três 

momentos, sendo o primeiro ancorado em pesquisas na internet e revisões 

bibliográficas; o segundo momento em implementações e análises de entrevistas 

semi-estruturadas, e o terceiro momento, que consistiu na pesquisa sob a técnica de 

observação. Estes momentos de pesquisa serão detalhados nos itens subseqüentes 

e poderão ser visualizados também obedecendo à nomenclatura APÊNDICE A - 

QUADRO 01 – Quadro demonstrativo dos momentos e técnicas de pesquisas 

(APÊNDICE A). 
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1.1.1 Primeiro Momento –  Delimitação do objeto de estudo 

 

Num primeiro momento da pesquisa, ela se ancorou em dois universos de 

análise, sendo estes a Internet e as bibliografias especializadas. A pesquisa nestes 

dois universos teve como expectativa nos fornecer subsídios iniciais, para que 

pudéssemos focar de maneira concreta o montante de Redes de Educação 

Ambiental que seriam levados em consideração no estudo, e no fornecimento de 

novas informações que nos dessem pistas para o aprofundamento do trabalho.  

 A opção pela coleta de dados fazendo o uso da Internet foi influenciada 

pela própria natureza das Redes de Educação Ambiental aqui em evidência, pois se 

utilizam em grande parte deste ambiente para se materializarem. Compartilhamos, 

para a execução desta a etapa, com as preocupações metodológicas adotadas por 

Amaral (1997), que também se utilizou da Internet para desenvolver a coleta de 

dados. Concordamos com ele quanto a rigorosidade da pesquisa onde cita que: 

 
 
[...] buscar endereços onde pudessem ser encontrados textos pertinentes, 
contatar pessoas que se relacionassem com o assunto, descobrir grupos de 
discussão que abordassem a busca da informação e a comunicação em 
redes eletrônicas [...] muitas horas foram despendidas em navegação. 
(AMARAL, 1997, p.46). 
 
 

Como resultado deste primeiro momento, concluído no primeiro semestre 

de 2006, mapeamos ao todo 36 Redes de EA6, detalhados abaixo, e observados em 

proporção regional, nos fornecendo os seguintes gráficos proporcionando 

visibilidade conforme distribuição geográfica espaço territorial.   

 

Norte: total de 03  

REA PARÁ - Rede de Educação Ambiental do Estado do Pará (PA) 

RAEA - Rede Acreana de Educação Ambiental (AC) 

REDE CARAJÁS - Rede Carajás de Educação Ambiental - (sul do PA) 

Nordeste: total de 08 

REABA - Rede Baiana de Educação Ambiental (BA) 

REAPB - Rede de Educação Ambiental da Paraíba (PB) 

REAPE - Rede de Educação Ambiental de Pernambuco (PE) 

                                                      
6
 A título de informação, e fonte para posteriores consultas, disponibilizamos nos ANEXOS a tabela 
demonstrativa de todas as redes que fazem parte da REBEA, sob a normatização de TABELA A - 
Tabela demonstrativa de todas as redes que fazem parte da REBEA.Fonte: WWW.rebea.org.br. 
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REASE - Rede de Educação Ambiental de Sergipe (SE) 

REAL - Rede Alagoana de Educação Ambiental (AL) 

REARN - Rede de Educação Ambiental do Rio Grande do Norte (RN) 

REAMA Rede de Educação Ambiental do Maranhão (MA) 

RENEA - Rede Nordestina de Educação Ambiental Regional (AL, BA, PB, 

RN, SE, PE, CE) 

Centro – Oeste: total de 04 

Rede Mato-grossense de Educação Ambiental (MT) 

Rede Pantanal de Educação Ambiental (MS/MT) 

Rede de Educação Ambiental do Distrito Federal (DF) 

Rede de Educação Ambiental do Cerrado 

Sudeste: total de 10 

Rede de Educação Ambiental do Rio de Janeiro (RJ) 

Rede Capixaba de Educação Ambiental (ES) 

Rede de Educação Ambiental de São Carlos 

Rede Mineira de Educação Ambiental (RJ) 

Rede Paulista de Educação Ambiental (SP) 

Rede de Educação Ambiental da Bacia do Rio São João (RJ) 

Rede de Educação Ambiental da Região dos Lagos (RJ) 

Rede de Educação Ambiental Escolar (RJ) 

Teia Universitária – Rede de Educação Ambiental do Ensino Superior do 

ES (ES) 

Rede de Educação Ambiental de Nova Friburgo (RJ) 

Sul: total de 05 

REABRI - Rede Educação Ambiental da Bacia do Itajaí (SC) 

REASUL - Rede Sul Brasileira de Educação Ambiental (PR, SC, RS) 

Rede Linha Ecológica - Rede de Educação Ambiental Linha Ecológica – 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraná III (PR) 

REA-PARANÁ - Rede Paranaense de Educação Ambiental (PR) 

Rede EA Vale dos Sinos - Rede Regional de Educação Ambiental da 

Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (RS) 

Redes consideradas Nacionais: total de 05 

Rebea – Rede Brasileira de Educação Ambiental 

RUPEA - Rede Universitária de Programas de Educação Ambiental 
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REDE CEAS - Rede Brasileira de Centros de Educação Ambiental 

REJUMA - Rede da Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade 

REBECA - Rede Brasileira de Educomunicação Ambiental 

 Internacional: total de 01 

REDE AMAZÔNICA - Rede Amazônica de Educação Ambiental Estados 

amazônicos (AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR, TO) + países 

amazônicos. 
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 Gráfico 1 – Quantidade de Redes de EA por região espaço territorial 
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Gráfico 2 – Quantidade de Redes de EA por região espaço territorial 

 
 

Essa varredura nos revelou dados surpreendentes. Ao contrário do que 

talvez se esperasse, o Nordeste despontou em número de Redes de Educação 

Ambiental, ocupando a 2º. posição no ranking das redes. Destacou-se com 08 

redes, perdendo apenas para o sudeste que possui 10 redes. Num total de nove 

Estados, a Região Nordestina - composta pelos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco (incluindo o Distrito Estadual de Fernando de 

Noronha), Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe - possui redes em oito destes 

Estados, todas são Redes Estaduais, ficando de fora apenas o Estado do Piauí. O 

Ceará não possui ainda uma rede estadual, no entanto, se soma a uma rede 

Regional, que abrange e conecta o nordeste em sua totalidade, a Rede Nordestina 

de Educação Ambiental – RENEA. Essa rede, a RENEA, congrega elos em todos os 

Estados do Nordeste, exceto o caso do Piauí. O surpreendente é que mesmo se 

tratando de um padrão digamos incipiente em estudos, e por ser uma região 

considerada periférica, o Nordeste desponta em iniciativas inovadoras, como esta 

forma de conexão. Este fato pode emergir algumas questões a serem verificadas 

que estabelecem indicativos de uma relação entre maiores problemas ambientais, 

níveis de consciência ambiental mais elevado, ou até mesmo a simples iniciativa de 

se sobressaírem perante as demais regiões. 

Não podemos omitir deste estudo a surpresa deste resultado, pois no 

momento inicial esperávamos que regiões, como a Região Sudeste que se 

compõem dos estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e 

a Região Sul, que se compõe dos estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, que possuíssem um número maior de redes. Pressuposição por serem  

compostas por estados que concentram maior disponibilidade de recursos e maior 

tradição no uso de inovações. O que importa, foi que este dado aguçou nossa 

curiosidade acerca das redes nordestinas, que somado ao berço desta pesquisa ser 

no nordeste, acabou por priorizar estas em especial. 

Vale ressaltar que atualmente são inúmeras as Redes existentes, porém 

as que tratam especificamente da Educação Ambiental, neste corte histórico, são 

estas citadas acima. Soma em 36 redes, um número inviável de ser trabalhado, ao 

menos em uma dissertação.  No entanto, verificamos que dentre estas redes que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_%28Estado%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sul_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
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são temáticas, pois trabalham especificamente a educação ambiental, existem redes 

que agregam outras temáticas ou/e características específicas. Alguns autores 

estudiosos das Redes, como Martinho (2004a e 2004b), enfatizam a conveniência, 

como mote estruturante para aglutinação dos atores e tipologia para as redes. A 

convivência neste caso decompõe-se em: redes temáticas e redes territoriais. No 

caso das redes temáticas, ele nos revela que por vezes a temática é bastante ampla 

ou é combinada com características bastante específicas. Podemos concluir, não é 

tecida nenhum tipo de crítica com relação à restrição no contexto de aglutinação 

com características específicas, porém, no âmbito das redes, a possibilidade de 

especificidade da temática pode levar a uma restrição da maior diversidade e 

riqueza de relações, condição esta, por vezes levantada em nossas observações. 

Nós, particularmente, assumimos que redes mais restritivas em sua temática, fogem 

ao foco do estudo por trabalharem com fatias segmentadas da realidade 

socioambiental, o que a nosso ver, acaba por configurar redes com menos 

diversidade conectivas, excluindo parcelas da sociedade.  Procuramos então como 

característica de interesse para o estudo, focar em redes que possibilitem manifestar 

a pluralidade e diversidade de seus participantes e abordagens.  

Outra verificação foi a de que as redes estão também estruturadas ao 

nível de abrangência territorial. Sendo estes Municipais, Estaduais, Regionais, 

Nacionais e Internacionais. Este dado nos situa na existência de laços estabelecidos 

segundo identificação de proximidades geográficas, ou seja, as redes ora 

pesquisadas, obedecem a um padrão comunitário, semelhante aos de vizinhança 

em decorrência da delimitação geográfica espacial. 

As diversas redes que foram encontradas, muito teriam a contribuir com o 

estudo, consideramos, porém, que o fato de algumas possuírem apenas Listas de 

Discussão limita as potencialidades de uma rede, portanto foram deixadas fora do 

nosso objeto de interesse.  

Outro recorte utilizado para viabilizar um estudo mais aprofundado foi o 

acesso do pesquisador aos dados e a de se analisar as Redes de Educação 

Ambiental seguindo o estado de maturidade. Para a questão da maturidade, 

pretendíamos analisar as variações que poderiam emergir entre as redes por terem 

se estruturado em diferentes contextos. Buscou-se alcançar o máximo de 

proximidade na relação com as transformações configuradas em redes e as 

contextualizações diferenciadas. Para este recorte,  três diferentes situações foram 
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escolhidas.  Para tanto, foram levadas em consideração: a) Rede de Educação 

Ambiental que tivesse como local sede um Estado próximo a Cidade de Natal/RN 

com experiências consolidadas; b) antiguidade; ou seja, seu tempo de existência; c) 

Rede de Educação Ambiental em recente processo de criação. Desta forma, 

delimitou-se o quantitativo de três redes como objeto de estudo, atendendo, 

também, o aspecto da viabilidade de tempo para a realização da pesquisa. 

Para que o processo de escolha e consequentemente da delimitação 

investigativa fossem consolidados, outro parâmetro foi levado em consideração. 

Consideramos que, as três Redes de Educação Ambiental contempladas, deveriam 

ser chanceladas pelo Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, 

representado pela Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente 

(DEA/MMA) e pela Coordenação Geral de Educação Ambiental do Ministério da 

Educação (CGA/MEC). Cabe registrar que este órgão, dentre inúmeras 

competências, investe no fomento desta prática de comunicação e organização 

social e as tem, seguindo a definição dos Documentos Técnicos Portfólio Órgão 

Gestor da Polícia Nacional de Educação Ambiental (2006), reconhecido e valorizado 

como ―forte expressão no país e são importantes interlocutoras‖ (PORTFÓLIO..., 

2006, p.15).  

Segundo estas delimitações, duas redes atenderam ao critério de 

antiguidade: a Rede Paulista de Educação Ambiental (REPEA) e a Rede Capixaba 

de Educação Ambiental, ambas datadas de 1988. Porém, embora fossem as mais 

antigas, elas antecederam ao surgimento do Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (1992), documento tido como 

marco mundial relevante para a educação ambiental, elaborado durante o Fórum 

Global em 1992. 

No âmbito da sociedade civil e no campo da educação ambiental, este 

documento ganha importância não só por seu caráter participativo no processo de 

sua elaboração, mas também por se colocar como um contraponto aos documentos 

oficiais de caráter governamental, produzidos durante a Rio92 sobre a temática. 

Este documento reconhece a educação ambiental como um processo dinâmico em 

permanente construção, orientado por valores baseados na transformação social. 

Isso demarca ideologicamente a relevância da educação ambiental comprometida 

com os movimentos sociais organizados, como força propulsora destes processos 

de transformação da realidade socioambiental. Essa tendência levou  este 
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documento a ser adotado como Carta de Princípios da Rede Brasileira de Educação 

Ambiental no II Fórum Brasileiro de Educação Ambiental. Todas as demais Redes 

de Educação Ambiental que sucederam esta data utilizam como base para 

elaboração de seus princípios o Tratado (1992).  

A Rede Brasileira de Educação Ambiental (Rebea), apesar de não ser a 

mais antiga, atende a vários critérios estabelecidos para o recorte da pesquisa. É 

uma das primeiras criadas (1992) e se consolidou como sendo a Rede das Redes 

(grifo nosso). Caracteriza-se como uma rede bastante ativa, plural, de referência 

para as demais redes e é um importante interlocutor para o Órgão Gestor. Sendo 

assim, constituiu-se como a primeira rede escolhida como objeto deste estudo. 

Considerando o caráter de referência da Rebea, estabelecemos como 

critério que as duas outras redes a serem escolhidas fossem também chanceladas 

pela Rede Brasileira de Educação Ambiental.  

De posse do nome da primeira Rede de Educação Ambiental a ser 

analisada, partimos para outros quesitos: Rede de Educação Ambiental com local 

sede em Estado próximo a Cidade de Natal/RN e com experiências consolidadas. 

Isto nos pareceu ser de extrema relevância pela facilidade de logística de 

deslocamento em função da pouca distância e que favoreceu, assim, um trabalho de 

campo mais presencial. Porém as redes de que falamos se caracterizam pela 

capilaridade. Por consequência, apresentam de forma intrínseca a dinâmica de 

relacionamento configurada pela conexão de membros distantes e, em grande parte, 

sem estrutura organizacional fixa ou com subordinações, e tão pouco um local físico 

fixo ou centro de funcionamento. Portanto, para a escolha desta outra rede, 

procuramos agregar, ainda, o atributo de possuir página na internet para facilitar o 

estudo. 

Sendo assim, dentre os Estados que circundam o RN, Ceará/CE e 

Paraíba/PB, optamos pelo Estado da Paraíba, onde vigora a Rede de Educação 

Ambiental da Paraíba (REAPB). Esta é próxima ao Rio Grande do Norte e possui 

página na internet. Além do mais, como relatado anteriormente, o Ceará não possui 

uma rede própria e sim faz parte de outra rede que é a RENEA. A RENEA é uma 

rede temática, porém regional por aglutinar vários Estados.  

A terceira rede escolhida foi a Rede de Educação Ambiental do Rio 

Grande do Norte (REARN), datada de 2005, bastante recente, da qual não apenas 

faço parte, como contribuí para sua criação. 
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Essa etapa de delimitação do objeto nos possibilitou a elaboração de uma 

base de dados com: a) os eventos de relevância que impulsionaram o surgimento 

dessas redes; b) os  documentos em que elas são pautadas; c) visualização mais 

próxima da forma com que elas se articulam; d) aprofundamento quanto ao 

propósito de criação. Embasados nas informações obtidas neste primeiro momento, 

através de uma vasta varredura no ambiente virtual, verificamos que muitas são as 

similitudes entre as 36 redes identificadas, que podem ser divididas em quatro 

categorias de análise: a.  propósitos; b. estruturação; c. padrão organizacional; d. 

relativo vínculo com a Rede Brasileira de Educação Ambiental. Desta constatação, 

emergiu a necessidade de um exercício em enxergar o não visível em estruturas 

organizacionais. 

De posse desses resultados, uma etapa de análise mais profunda foi 

viabilizada. Começamos a traçar um entrelaçamento entre as informações e 

fundamentos, princípios, estruturas organizacionais e as dinâmicas de conectividade 

para que se pudesse estabelecer uma relação entre essas estruturas e a 

contribuição que exercem sobre o indivíduo no tocante à formação da cidadania. 

Essas análises serão acompanhadas ao longo desta Dissertação. 

 
 

1.1.2 Segundo Momento –  Instrumentos de coletas, sujeitos e 

análises 

 
 

No segundo momento da pesquisa, em que se buscou coletar a 

percepção de atores significativos por suas tradições no movimento da educação 

ambiental brasileira e suas inserções nas dinâmicas de redes, a escolha do local em 

que se configurou a coleta de dados era importante, já que se tratavam de pessoas 

de diferentes partes do Brasil. O momento da coleta foi escolhido de forma oportuna 

durante a realização de dois eventos: o primeiro foi o I Encontro Nordestino de 

Educadores Ambientais, realizado em agosto de 2005 na Cidade de Natal/RN, e o 

segundo evento foi o V Ibero–Americano de Educação Ambiental, ocorrido em abril 

de 2006, na Cidade de Joinville/SC.  
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1.1.2.1 Entrevista oral semi-estruturada 

 
 

Com a finalidade de captar a percepção dos atores pertencentes às 

Redes de EA sobre o objeto em estudo, o instrumento de coleta de dados 

emprestou como técnica de utilização a entrevista oral semi-estruturada.  Neste tipo 

de instrumento, a entrevista se faz da elaboração de um roteiro previamente 

estruturado. Esta característica, semi-estruturada, promove a possibilidade de 

variações com relação ao ordenamento e formulação no decorrer da entrevista, para 

suscitar a adequação a um melhor pensar e aprofundamento dos sujeitos 

entrevistados.  

O processo de construção da formulação do roteiro de questionamentos 

observou a possibilidade de que os sujeitos entrevistados pudessem discorrer e 

verbalizar seus pensamentos, tendências e reflexões acerca das questões 

apresentadas. O roteiro dos questionamentos foi elaborado com o intuito de obter 

maiores informações do conhecimento dos entrevistados sobre as Redes de 

Educação Ambiental, assim como um detalhamento de suas vivências nas redes e 

das redes, a fim de uma maior aproximação das suas representações acerca da 

intrínseca pedagogia das redes, bem como enxergar onde esta se configura. 

Segundo BIASOLI-ALVES (1998, p. 14): 

 
 

As questões nesse caso são abertas e devem evocar ou suscitar uma 
verbalização que expresse o modo de pensar ou de agir das pessoas face 
aos temas focalizados. Devem visar, também, facilitar as lembranças dos 
informantes e que eles principiem a falar sobre o tema, para que se instalem 
[...] noções de credibilidade. Cada um deverá compor uma seqüência 
particular e abordar com mais ou menos detalhes um fato, da maneira que 
melhor lhe convier.  

 

 

E continua: 

 
 

Tornam-se entrevistas longas, que irão permitir tanto a análise quantitativa 
das respostas às questões que abordam pontos objetivos, quanto, e em 
especial, uma análise qualitativa do discurso dos informantes. 

 

Contendo ao todo 36 questionamentos, que podem ser visualizados no 

APÊNDICE B. Apesar de extensa, o que poderia vir a ser um problema haja visto 

pouco tempo disponível que seria dedicado a elas, já que o local de realização seria 
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durante eventos em que os entrevistados estariam possivelmente bastante 

envolvidos, no entanto na prática demonstrou-se perfeitamente viável sua aplicação, 

já que todos os entrevistados se predispuseram a serem conduzidos a locais 

isolados, geralmente em salas que estavam em desuso e com acústica favorável. 

Nesse ponto, principalmente no que se refere às suscetíveis variações que as 

mensagens podem incorrer em detrimento do ambiente e suas possíveis 

intervenções no ato de realização da entrevista. 

Vale ressaltar que, em algumas das entrevistas, o roteiro sofreu 

adaptações que foram elaboradas na medida em que iam sendo feitos os 

questionamentos. Estas adaptações geralmente ocorreram com o intuito de explorar 

de forma mais detalhada dados de relevância fornecidos pelos sujeitos ora 

entrevistados. Outros ajustes foram feitos durante as entrevistas como, por exemplo, 

abandonar o roteiro quando não se conseguia que o sujeito entrevistado 

acompanhasse as questões. Com isso, deixando-o falar livremente e até formular 

questões a partir de sua fala, mesmo que com outro conteúdo. 

A entrevista utilizou como instrumento para a coleta, o meio digital, mais 

especificamente o aparelho de MP3, que possibilita a gravação em áudio, o que 

acarreta em facilidades posteriores, como a escuta exaustiva das entrevistas para 

minuciosa reflexão e análise das mesmas. Permite captar com maior precisão a fala 

dos entrevistados e todas as demais formas de comunicação expressadas, inclusive 

as entonações, pausas, estrutura da fala, rodeios, etc. Sem margem de dúvida 

atesta claramente a condição de envolvimento do pesquisado, assim como no 

momento de transcrição, pois o áudio pode ser gravado para o computador o que 

dinamiza o trabalho de transcrição da entrevista. Elas tiveram em média um tempo 

de gravação de 1 hora de duração cada uma, e transcritas somam um total de 

aproximadamente 95 laudas digitadas. 

Muito embora este mecanismo seja de extrema eficiência para o processo 

de coleta e análise dos dados, alguns inconvenientes foram constatados. O primeiro 

e mais sério a ser relatado, foi a perda de duas importantes entrevistas que tiveram 

seus dados sobrepostos por outra gravação. Outro, não menos importante relato 

quanto aos problemas ocorridos, deve-se ao não registro de alguns 

questionamentos. Estes, devido ao fato de não observarmos o término da amplitude 

do instrumento. 
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1.1.2.4 A escolha do sujeitos 

 
 

Para a escolha dos sujeitos entrevistados, não se fez necessária 

categorização de amostragem por quotas com vários níveis de enquadramento, 

apenas três critérios foram levados em consideração: a) serem pertencentes a 

Redes de Educação Ambiental com significativa vivência em redes; b) possuírem no 

mínimo a graduação como nível de escolarização; c) estarem de acordo com a 

participação e posterior publicação dos dados coletados. Foram entrevistados ao 

todo 09 sujeitos dentre tantos outros membros das diversas Redes de Educação 

Ambiental, que, provavelmente, também vivenciaram os mesmos momentos, porém 

com suas resguardadas peculiaridades (APÊNDICE D)7. Isso poderia vir a somar 

nos resultados das análises, todavia, nos apoiamos nos argumentos de Teresa 

Cristina Rego, que ―conhecer essas diferentes perspectivas, enriqueceria muito este 

trabalho, mas ultrapassaria os limites da investigação [...] as visões distintas não se 

excluem, pelo contrário, tendem a se integrar‖ (REGO, 2003, p.76). Vale ressaltar a 

significância dos relatos dos sujeitos escolhidos, pois são representativos do 

universo que se pretendeu estudar. 

 

 

1.1.2.5 Procedimento de análise das entrevistas 

 
 

Para realizar a análise das entrevistas adotamos um tratamento mais 

detalhado. Inicialmente para evitar dificuldades de leitura foram suprimidas as 

repetições, palavras sem sentido na linguagem escrita e palavras e expressões 

própria da linguagem oral, etc. Foi preciso trabalhar os textos das falas dos 

entrevistados com o objetivo de retirar esses aspectos que prejudicavam as 

interpretações. MEIHY (1996), ao discorrer sobre metodologia de coleta e 

apresentação de dados para a construção da história oral, afirma que a idéia de 

transcrição de palavra por palavra é um mito do rigor científico.  

Na análise das entrevistas pretendeu-se inferir similitudes, pela freqüência 

ocorrida nos depoimentos, e as diversidades nos pontos de vista e vivências, que 

extraídos de partes significativas dos relatos, permitissem apontar limitações e 

                                                      
7
 APÊNDICE  D – Quadro demonstrativo detalhado de sujeitos entrevistados 
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possibilidades das redes visualizadas por seus atores, principalmente no que se 

refere ao seu caráter pedagógico. Para subsidiar esta análise nos referenciamos na 

abordagem hermenêutica, em que Szymanski; Almeida; Prandini, referenciados em 

Bardin, afirmam que ―trata de uma prática que auxilia os pesquisadores a superar 

intuições ou impressões precipitadas e possibilita a desocultação de significados 

invisíveis a primeira vista‖ (SZYMANSKI; ALMEIDA; PRANDINI, 2004, p. 63-64). 

Apoiados por estas autoras, que recorrem a Giordi (1985) para a discrição do 

procedimento de análise das entrevistas que também nos utilizamos neste estudo, 

conforme descrito a seguir: 

 
 

1. O pesquisador lê o depoimento todo para familiarizar-se com o texto que 
descreve a experiência; [...]Lê tantas vezes quantas necessárias para 
captar a essência do que foi descrito. 
2. Uma vez o sentido do todo foi apreendido e como é impossível analisar 
um texto inteiro simultaneamente, o pesquisador deve quebrar o todo em 
partes: volta ao começo do texto uma vez mais e passa a pôr em evidência 
os significados, em função do fenômeno que está investigando; esses 
significados existem para o pesquisador que está interregondo e não são 
unidades rigidamente prescritas – são respostas para suas interrogações; 
assim procedendo, obtêm-se ―unidades de significado‖; estas relacionam-se 
umas com as outras, mas indicam momentos distinguíveis na totalidades de 
descrição. 
3. [...] o pesquisador sintetiza todas as unidades de significado 
transformadas, ou seja, integra todas as unidades em uma descrição 
consistente, referente à experiência do depoente (GIORDI, 1985, p. 67-68 
apud SZYMANSKI; ALMEIDA; PRANDINI, 2004). 

 

 
Ainda seguindo este roteiro como procedimento de análise, optamos por 

ordenar os questionamentos em blocos de unidades de significado, nos sugerindo a 

seguinte estrutura: 

 

 

 

Bloco 01 

O Bloco 01 tem como referência de unidade os questionamentos 01 a 03. Esta 

unidade visa apresentar significados que vislumbrem aproximações acerca das 

conceituações dos sujeitos entrevistados. Através desta análise é que escolheremos 

a conceituação a ser trabalhada. 

Bloco 02 
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No Bloco 02, os questionamentos incluídos vão do número 04 a 08. Identificamos 

pistas que nos forneçam subsídios que remontem o significado, participação e 

surgimento das Redes de EA; 

Bloco 03 

Já o Bloco 03, os questionamentos vão da 09 a 18. Através destes procuramos 

contextualizar historicamente as Redes de EA; 

Bloco 04 

No Bloco 04, os questionamentos vão 19 e 26, e visamos através da percepção e 

vivência dos sujeitos entrevistados, analisar a estrutura morfológica e conectiva das 

Redes de EA; 

Bloco 05 

As do Bloco 05 são as 27 e 28. O de visarmos alimentar nosso referencial 

documental acerca das Redes de EA; 

Bloco 06 

Já o Bloco 06, os questionamentos vão do 29 ao 32. São analisadas temáticas sobre 

pertencimento, cidadania, formação, de modo a nos fornecer aproximações destas 

com Redes de EA; 

Bloco 07 

O Bloco 07, os questionamentos vão do 33 ao 36. Procuramos delinear uma nova 

contextualização histórica das Redes de EA, porém esta com referência ao 

panorama vigente ao da data das entrevistas. 

 Nesta Dissertação optou-se pela análise de apenas alguns blocos 

(APÊNDICES), por sua significância mais imediata para os objetivos deste estudo, 

assim como pela adequação ao tempo disponível para o desenvolvimento de um 

Curso de Mestrado e sua Dissertação, e que encontram-se disponibilizados para 

consultas através de quadros de análises sintetizados nos APÊNDICES.  Os demais 

blocos serão materiais que desenvolveremos em trabalhos posteriores.  
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1.1.3 Terceiro Momento – Observações na Pesquisa 
 

Como forma de ampliar as possibilidades de análises e para enriquecer 

os resultados pretendidos, julgou-se pertinente o acompanhamento dos principais 

instrumentos de comunicação e difusão, como listas de discussões e paginas na 

internet das três redes selecionadas. Procuramos observar sua dinâmica de 

participação/interação, de modo a apreender a complexidade dos conteúdos, 

assuntos e diálogos, assim como a potencialidade das redes enquanto 

espaço/estrutura que contemple a dimensão pedagógica. Este acompanhamento foi 

feito pela observação do número de integrantes; da freqüência da participação diária 

dos seus membros; dos tipos de informações que circulam; e do nível de 

intervenção que propicia debates e questionamentos para além da mera 

transmissão de informações. 

Estas observações, referenciadas pelas técnicas de observação 

participante (NETO, 2002, p.59), foram realizadas através da nossa participação 

direta nas redes ReBEA, REA-PB e REARN, e sinaliza que: 

 
[...] se realiza através do contato direto do pesquisador com o fenômeno 
observado para obter informações sobre a realidade dos atores sociais em 
seus próprios contextos [...] 
 
 

E sobre a importância, nos afirma que: 
 

 
[...] reside no fato de podermos captar uma variedade de situações ou 
fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que, 
observados diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais 
imponderável e evasivo na vida real (NETO, 2002, p.59-60). 

 

Um outro meio em que nos utilizamos da observção participante, ocorreu 

durante o encontro presencial em dezembro de 2005, em Brasília/DF, entre as 

Redes de Educação Ambiental, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da 

Educação e da Cultura, promovido pelo Órgão Gestor de Educação Ambiental do 

Ministério do Meio Ambiente-OG/MMA e pelo Ministério da Educação, Cultura.  Nele 

estavam presentes representantes da maioria das Redes de Educação Ambiental do 

território Nacional, num total de 43 pessoas de 23 Redes8. Neste contexto permitiu-

                                                      
8
 Além das observações pessoais, nos pautamos como fonte recorrente no ―Relatório Final‖ (ANEXO 
C  Encontro do Órgão Gestor da PNEA e das Redes de Educação Ambienta l ) do 
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se pela observação participante perceber questionamentos comuns, divergências, 

assim como obter informações substanciais sobre as limitações e potencialidades 

das Redes de Educação Ambiental e suas aspirações.  

 

 

1.2 Trilhando as teias das redes 

 

Como forma de trilhar as teias das redes em formação, procuramos neste 

capítulo inicial apresentar a trajetória desta pesquisa justificando as escolhas do 

nosso objeto de estudo, as formas, os sujeitos, instrumentos de investigação 

utilizados, assim como questões de estudo trabalhadas para alcançarmos os 

objetivos delineados para essa Dissertação. 

Devido à incipiente quantidade de informações relativas ao objeto em 

estudo e para tornar mais visível estas estruturas fluidas enquanto forma, mas 

concretas em possibilidades, sentimos a necessidade de fazer conhecer as Redes 

de EA em suas origens, traçando um breve relato de sua caminhada evolucionária, 

procurando desvendar os meandros de sua constituição e efetividade na realidade 

socioambiental. Procuramos contemplar isso no desenvolvimento dos que se 

seguem. 

No decorrer do Capítulo 2, intitulado Entrelaçado os fios: ambiente, 

educação e cidadania, re-visitamos o passado e lançamos mão dos eventos e 

questões que deram corpo ao movimento que forjou as Redes de Educação 

Ambiental no Brasil. O ponto de partida foi à preocupação com o meio ambiente e 

seus indicadores de crise. Nesse percurso, vasculhamos em bibliografias, 

documentos, tratados e Leis, assim como nos debruçamos sobre as análises dos 

dados coletados, para forjar essa nova dimensão ambiental que tanto a sociedade 

quanto à Educação estão em processo de agregação.  Pode-se supor que, embora 

não determine isoladamente uma transformação sócio-cultural, paulatinamente a 

educação ambiental e as redes como práticas sociais contribuem para superar os 

limites da concepção que a sociedade tinha sobre a natureza.  

Observamos que se estrutura neste devir um novo sentido, formas e 

exigências de pensar e agir, pautado no exercício de uma cidadania ampliada que 

                                                                                                                                                                      
encontro, documento este que referenda as ações e encaminhamentos sugeridos durante o 
encontro.  
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incorpore e possibilite um novo olhar e transparência de seu entrelaçamento entre 

os contextos físico, biológico, histórico, social e político; ou seja, na perspectiva 

ambiental que se afirma em valores éticos na dimensão planetária. 

Visto esse cenário, no Capítulo 3 sob o título Conexões para 

Comunicação, discorremos sobre as inúmeras redes de relacionamento que 

habitam nosso sistema a fim de situar o estudo no padrão específico que nos 

referimos. Prima-se pela vida em todas as esferas, que por intermédio da linguagem 

comunicativa da teia da vida e seus princípios básicos, possamos nos comunicar, no 

sentido de compreender o estado do mundo, e identificar a interdependência da 

problemática que se instaura, para a formulação de propostas de enfrentamento da 

crise socioambiental. Sob ótica que se espelha na pedagogia do meio ambiente, em 

sua concepção ecossistêmica, ancorados nas estruturas das Redes de Educação 

Ambiental, traçamos o perfil paralelo da morfologia e dinâmica da conectividade com 

as da teia da vida. Apontamos estratégias educativas que vislumbrem modos de 

vida e valores para a humanidade em consonância com a responsabilidade da 

sustentabilidade socioambiental.  

O Capítulo 4, Tramando Redes de Educação Ambiental, dedica-se a 

exemplificar o processo de edificação e sustentação das Redes de Educação 

Ambiental sob a ótica de lentes que focam as particularidades pertinentes traçadas 

num breve relato das três redes ora em evidência, identificando suas 

potencialidades e limitações enquanto proposta pedagógica formativa. Para tanto, 

neste obtemos relatos de sujeitos atuantes na articulação de Redes de Educação 

Ambiental; descrições e comparativos acerca dos eventos de relevância que 

impulsionaram o surgimento dessas redes; os  documentos em que elas são 

pautadas; da visualização com maior proximidade da forma com que elas se 

articulam; o aprofundamento quanto ao propósito de criação. Através das analises, 

identificamos prováveis similitudes, que podem ser divididas em quatro categorias; 

sendo estas: propósitos, estruturação, padrão organizacional e relativo vínculo com 

a Rede Brasileira de Educação Ambiental; estas diluídas ao longo do capitulo. 

Nas Considerações Finais , pretendemos sem sermos conclusivos, 

apontar alguns indicativos e novas questões que demonstrem a pertinência, 

adequação e atualidade deste movimento de redes e seu caráter pedagógico 

enquanto proposta formativa. Esta pertinência e adequação das redes se dão na 

contemporaneidade de uma realidade socioambiental extremamente complexa, que 
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demanda novas propostas que possam reconectar, integrar dimensões e segmentos 

que se encontram disjuntos. Acreditamos com isso contribuir na compreensão e 

visibilidade das redes como uma das formas de vislumbramos a possibilidade da 

construção de uma sociedade ambientalmente sustentável. 
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2.  ENTRELAÇANDO OS FIOS:  AMBIENTE,  EDUCAÇÃO E  

CIDAD ANI A 

 

Um mundo trânsfuga se descortina. Rápidas 
mudanças socioeconômicas e culturais 
acontecem, e revisitar a educação vem se 
tornando prioridade mundial (Maria das Graças 
Pinto Coelho) 

 

Este capítulo revisita o passado na procura de pistas que relatem o 

surgimento das Redes de Educação Ambiental inserido no movimento de 

constituição deste novo campo, que é a Educação Ambiental. Para tanto, utilizamo-

nos da pesquisa documental e bibliográfica na área ambiental, e dados coletados 

oriundos da entrevista semi-estruturada, seguidos de análise. Os documentos 

analisados são registros dos eventos geradores da discussão ambiental e Leis 

específicas de meio ambiente e educação ambiental. 

Num mundo globalmente entrelaçado pelos meios tecnológicos e de 

comunicação, onde as distâncias não mais existem, as problemáticas e situações 

mais longínquas relativas ao ambiente de diferentes ordens e proporções, ganham 

amplitude para muito além de suas origens, até mesmo porque para o ambiente não 

existem fronteiras. Não há mais lugar que seja visto ou tratado de forma isolada 

nesta imensa teia de conexões da qual fazemos parte, muito embora estas 

separações nas inter-relações dos seres jamais tenham existido, instaurando-se por 

uma racionalidade instrumental historicamente construída, fragmentou, separou e 

focou nas partes, caracterizando o que Morin (2000) em sua obra denomina de 

Paradigma da Disjunção9 da sociedade moderna. Esta interligação do mundo pelos 

meios tecnológicos e de comunicação é, de certa forma, uma contradição com essa 

racionalidade hegemônica baseada neste paradigma. 

No tocante às questões de cunho ambiental, os meios de comunicação se 

tornaram importante instrumento difusor para trazer a tona um rol de desigualdades 

alarmantes. O Relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), mais conhecido como Relatório Jacques Delors 

(DELORS, 2003), nos evidencia que essa visão sob as lentes interconectas da 

                                                      
9
 Não raras são as vezes que ao recorrer a bibliografias de Edgar Morin, encontramos outras 
terminologias de igual significado, a exemplificar com, paradigma da simplificação e paradigma da 
separação. 
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planetariedade possibilitada pelas NTICs, veio a reforçar os inúmeros desequilíbrios 

tanto na esfera social e econômica, como no tocante ambiental, e cita: 

 
 

Fazendo-se primeiro notar ao nível da atividade econômica e tecnológica, a 
inter-relação mundial das decisões e ações públicas e privadas vai 
invadindo progressivamente muitas outras áreas da atividade humana. As 
suas conseqüências sobre o meio ambiente, por exemplo, ultrapassam em 

muito as fronteiras (DELORS, 2003, p. 40). 
 
 

E assim ao longo do corpo de todo o relatório, encontramos referências e 

ressalvas acerca do desvelar da problemática ambiental e das novas possibilidades 

geradas pela interdependência, principalmente dos meios de comunicação, como 

sugere a afirmativa: 

 
 

O desenvolvimento das interdependências veio revelar vários 
desequilíbrios: [...]; uso descontrolado dos recursos naturais, provocando a 
rápida degradação do meio ambiente. [...] Estas escandalosas 
desigualdades são cada vez mais notórias, devido à expansão dos meios 
de informação e de comunicação (DELORS, 2003, p. 45 e 46). 

 
 
Diante destas não tão recentes ocorrências relatadas, ora vistas sob um 

aspecto negativo, uma boa notícia: é que nos dias atuais, as matérias ditas 

escandalosas e apesar do risco recíproco de banalização, vêem assumindo uma 

nova dimensão no imaginário dos cidadãos. Podemos perceber que estas já não 

mais são tão vistas como eventos catastróficos, mas sim com pistas que conduzem 

o cidadão a uma tomada de consciência para os inúmeros eventos que 

comprometem a sobrevivência da raça humana no e do planeta. 

Estudos do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística - IBOPE10, 

realizado em 2006, conjuntamente com o Ministério do Meio Ambiente e pelo 

Instituto de Estudos da Religião – ISER, tiveram por premissa dois objetivos 

centrais, sendo estes: a) Investigar o conhecimento, as opiniões e avaliações da 

população sobre meio ambiente e biodiversidade, bem como sua disposição para 

contribuir para a solução dos problemas identificados; b) Verificar se e como o 

                                                      
10

 Este estudo vem sendo aplicado como forma de monitorar o crescimento da consciência ambiental 
no país e de oferecer subsídios para políticas públicas que visam fortalecer a noção e prática do 
desenvolvimento sustentável. Foi intitulado como ―O que os brasileiros pensam sobre a 
biodiversidade‖. Este relatório encontra-se disponível para acesso na Internet, sob o endereço: 
http://www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/. 
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conhecimento sobre meio ambiente e a consciência ambiental crescem no país. 

Qualitativamente, o estudo revela que já é perceptível para os brasileiros a 

necessidade de grandes mudanças de hábitos de consumo e comportamento para 

conservar o meio ambiente. Porém, o conceito de ―meio ambiente‖ ainda se 

restringe ao reino dos animais, plantas e elementos naturais, deixando os seres 

humanos fora desse contexto, indicativo este que demonstra ainda uma fragilidade 

numa percepção mais complexa do real na sociedade em geral.  

Na atualidade do momento histórico em que vivemos, o alerta ambiental 

grita e requer a elaboração de um pensamento complexo para muito além dessa 

visão fragmentada que ainda habita os olhos dos seres humanos. Morin (2003, p. 

184) tecendo comentários acerca do alerta ecológico, nos esclarece que: 

 

Não se limita a traduzir os mesmos problemas em termos de nocividade e 
de poluição; vê ameaças mortais onde não se viam senão ameaças de 
extensão; considera a poluição e a nocividade, não como conseqüências 
fatais, mas vê, no limite, não mais um desenvolvimento tecno-econômico a 
caminho da prosperidade e do bem-estar, mas uma urbis que tende a poluir 
as fontes primeiras da vida e a desagradar à própria vida.  

 

Seguindo esta linha de raciocínio, apesar desse necessário salto sobre a 

percepção, os episódios ambientais que ganham vida na pauta das mídias 

disponíveis e na rotina quase que diária dos cidadãos, estão longe de serem 

considerados como possibilidade de mudança em atitudes individuais e coletivas 

que vislumbrem uma melhor qualidade ambiental como um todo.  Referendando 

este pensamento, Carvalho (2004a, p. 187) expõe seu entendimento afirmando que: 

 

A consciência dos riscos e a informação objetiva são importantes, mas desde 
que sejam acionadas em um contexto de relações de aprendizagem no qual 
se favoreça, sobretudo, a capacidade de ação dos sujeitos no mundo e sua 
vinculação efetiva com valores éticos e estéticos dessa visão de mundo. 

 

Por mais que o estudo tenha nos mostrado a importância para os 

brasileiros da inclusão do trato ambiental em suas agendas, as evidências, 

justificadas, por eles não são indicadores de um resultado isento de considerações.  

As razões atribuídas para essa preocupação que são de saúde e sobrevivência dele, 

do bicho homem excluído da gama ambiental, revelam uma explícita dicotomia e 

isenção de responsabilidades com suas correlações com o cotidiano e impactos 

causados pelas ações humanas. Vale ressaltar que, para os 2.200 entrevistados, a 
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destruição das florestas foi apontada por 76%, como muito grave para o Brasil. 

Estes, quando somados aos que consideram o problema como grave, sobe para 

98%. Dado este alarmante que revela uma visão que, apesar de informada sobre a 

gravidade deste problema ambiental, não altera a ordem progressiva dos sucessivos 

impactos gerados ao longo da história pela sociedade humana ao mundo natural. 

Assim, sendo intensificada ao extremo a degradação ambiental neste período 

histórico que se denominou Idade Moderna, principalmente, a partir da Revolução 

Industrial.  

Apenas para ilustrar, vale lembrar que já em 1920 o pau-brasil, árvore 

responsável pelo fruto que nomeia nossa pátria, era considerado extinto, e que de 

todos os países detentores de florestas, o Brasil era o único não possuidor de um 

código florestal (DIAS, 2004) instrumento político regulador das riquezas florestais e 

demais formas de vegetação. Visto isso, num panorama superficial, podemos 

presumir que no navegar pelo tempo de quase um século passado, diante das 

constatações relatadas, o cenário ambiental continuou sua ordem progressiva de 

degradação. 

Urge a necessidade de se repensar tanto a forma com que nos inserimos 

no mundo, como o modo de produção e consumo tanto em pequena quanto em 

larga escala, e que experimentamos em prol da ganância ou do desenvolvimento 

econômico, tecnológico ou político. 

Ou seja, reafirmando o atual modelo hegemônico de desenvolvimento da 

sociedade moderna. Modelo este que tem experimentado uma série de exemplos 

mal sucedidos, como o caso de Chernobyl, na União Soviética, que matou cerca de 

7 a 10 mil pessoas, afetando mais de 4 milhões em 1986. Não precisamos 

necessariamente ter o conhecimento do evento que acarretou o falecimento de 

1.600 pessoas em Londres, 1952, em detrimento de seu ar densamente poluído, 

conhecido como smog11, mas precisamos obrigatoriamente ter o conhecimento de 

que a poluição do ar se dá num efeito em cadeia onde nós, integrantes desta cadeia, 

nos aprisionamos com uma sentença de morte, uma punição letal. Talvez não 

precisemos também saber que já em 1974, na Holanda, um alerta era dado acerca 

da possibilidade da redução da camada de ozônio, mas necessariamente 

                                                      
11

 O smog é um dos mais conhecidos exemplos de poluição do ar. A palavra deriva-se da 
combinação smoke e fog. Fonte: Wikipédia, enciclopédia livre para consulta na internet, sob o 
endereço de acesso: http://pt.wikipedia.org/wiki/Smog_fotoqu%C3%ADmico 
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precisamos saber seus motivos e conseqüências a fim de nos comprometermos com 

a minimização de seus danos12. Os exemplos aqui em evidência são de ordem 

Internacional, o que explicita que o caos ambiental em que vivemos é de escala 

planetária. 

Não se trata de termos que saber sobre química, física, indústria bélica, 

experimentos biológicos, entre outras questões mais específicas, mas sim ter uma 

percepção mais ampla e relacional, portanto mais complexa, que não só estes 

eventos citados, como tantos outros em pauta, como por exemplo o mais 

emblemático atualmente: o efeito estufa que incide diretamente nas mudanças 

climáticas, acarretando conseqüências diretas na elevação do nível do mar, da 

temperatura, gerando alteração na estrutura e funcionamento dos ecossistemas no 

céu, nas águas e na terra. Todas estas mudanças ambientais deverão gerar: 

deficiência hídrica, mudanças em rotas migratórias, afetar a reprodução das 

espécies, o aumento do risco de doenças principalmente as respiratórias, ilhas de 

calor, e outros tantos ainda não previstos e que acarretarão graves conseqüências 

sócio-econômicas. Perceber estas relações que se estabelecem na constituição da 

realidade socioambiental e que toda esta situação está intimamente ligada ao 

modelo de desenvolvimento vigente, sobretudo, em prol de um suposto bem-estar 

da humanidade, se configuram como questões vitais de sustentabilidade que são 

esquecidas. Assim como o consumo exacerbado dos recursos naturais é acelerado, 

comprometendo a capacidade de regeneração da Terra e ainda sendo entulhado por 

uma corrida sem fim dos resíduos gerados. Tudo isso faz com que este modelo de 

desenvolvimento da nossa sociedade faça com que extrapolemos a capacidade 

suporte do ambiente e sua potencialidade de geração da vida.  

É notório e consensual que em muito dependemos do Governo, e de 

políticas públicas estruturantes e adequadas. No caso do Brasil, conferências e 

formação de comitês de cunho ambiental foram criados, assim como leis específicas 

ambientais como forma de luta para interferência nas tomadas de decisão. Cabe a 

tomada de conhecimento que para toda a ação na dimensão ambiental existe uma 

reação. Nós estamos e somos entrelaçados ao meio ambiente, significa pensar e 

                                                      
12

 Não é objetivo, deste estudo, abordar os inúmeros  eventos catastróficos ambientais ocorridos e 
suas estatísticas de impacto sob a Terra ou raça humana, contudo para o aprofundamento sobre 
estes importantes dados, recomendamos a obra de Genebaldo Freire Dias, Educação Ambiental 
Princípios e Práticas, 2004; e o estudo publicado pela WWF - World Wildlife Fund, Relatório Planeta 
Vivo 2006 e publicações anteriores. 
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agir em modos encadeados, e que se não repensarmos nossa forma de olhar e agir 

individual e coletivamente para com a vida e nossos recursos esgotáveis, 

poderemos parar de lutar na vida, porque vida não mais haverá. 

Para tanto, a questão da educação ganhou um papel central no sentido 

de catalisar subsídios capazes de exercer pressões e contribuir nas transformações 

radicais necessárias na realidade socioambiental. É a educação como forma de 

potencializar um movimento de transição de paradigmas que vislumbram edificar, no 

limiar desses novos tempos de ver, estar e agir no mundo, um arcabouço teórico e 

prático orientado para a dinâmica complexa das inter-relações sócio-ambientais. 

Essa necessidade de fazer dialogar com o todo, sem a dicotomia norteadora que 

guiou os passos da sociedade ocidental, pode ser realizada em um processo 

educativo adequado a necessidade da contemporaneidade de entrelaçar saberes e 

olhares como processo formativo. Desta forma, essa proposta educacional se 

contrapõe a hegemonia estruturante do modelo dominante da sociedade vigente em 

busca da sustentabilidade socioambiental, em que o pertencimento e a interação 

dos seres humanos em sociedade e a natureza habitam o mesmo todo.  

Quanto a esta dinâmica que se enuncia de crise de paradigmas, Carvalho 

(2000) afirma essa forma de ver o mundo, instaurada ao longo de centenas de anos 

moldando nossa cultura como paradigma moderno. Carvalho (2004b, p. 116) nos 

expõem que: 

 
Somos seres do nosso tempo e, por isso, marcados por essa tradição do 
pensamento ocidental. Tal maneira de ver o mundo, a qual tem sido 
denominada de paradigma moderno, entrou em crise justamente por não 
conseguir responder adequadamente aos novos problemas teóricos e 
práticos que atravessam a vida contemporânea, entre os quais os 
ambientais. 

 
 

Muito embora essa discussão paradigmática pareça recente, essa é uma 

questão que germinou há mais de 30 anos. Nesta perspectiva a educação é posta 

em evidência como argamassa forte na edificação de um novo cenário que 

descortina a sustentabilidade socioambiental13 para o devir de gerações futuras.  

Não só as mais renomadas Instituições Ambientalistas do nosso Globo 

Terrestre, como as Organizações Internacionais, mas também as locais, assim como 

                                                      
13

 Não existe ainda um consenso (único), acerca da ideologia e aplicabilidade da expressão 
socioambiental entre os estudiosos desta área (ambiental), porém, o que nos parece claro, é que o 
termo exprime um contexto unificado e relacional do todo composto por: natureza-humanos e 
sociedade-ambiente. 
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eventos aglutinadores de nações e cidadãos, são perfeitos arcabouços de medidas 

e eixos norteadores para, senão uma reversão, uma diminuição dos abusos 

ambientais com pegadas firmes e esperançosas deixadas na história desde o final 

da década de 70. Nestas passagens, já nos apontavam o caminho da educação 

para além dos saberes acadêmicos, uma educação que insere a dimensão 

ambiental. 

 
 

2 .1  Redimensionando a  educação:  um f io  tec ido  pe lo 

ambiente  

 
  

Uma crise de dimensões jamais alcançadas na história da humanidade 

gerou graves problemas ambientais locais e globais, que ―se produz neste período 

histórico, onde o poder das forças desencadeadas num lugar ultrapassa a 

capacidade local de controlá-las, nas condições atuais de mundialidade e de suas 

repercussões nacionais‖ (SANTOS, 1997, p.202). Crise socioambiental que põe em 

cheque as relações estabelecidas entre sociedade e natureza. A necessária 

mudança de práticas individuais e sociais, para o enfrentamento da crise, passa por 

um processo educativo, o que justifica assim a inserção da dimensão ambiental na 

Educação. 

Segundo autores que se dedicaram a historicizar em seus estudos os 

caminhos trilhados pela EA, como Dias (2004), Carvalho (2004a), Loureiro (2004), 

para citar apenas alguns dentre tantos, nos surgem sob os ensejos de obras 

denunciantes, como a de Rachel Carson sob o nome de Primavera Silenciosa 

(1962) e Jean Dorst, intitulado Antes que a Natureza Morra (1965).  Inúmeros 

relatórios assustadores produzidos a partir da reunião mundialmente conhecida 

como Clube de Roma (1968), em que atores (Dias, 2004) das mais diversas áreas 

discutiram questões econômicas e ambientais, impulsionando assim a realização da 

mobilização que deflagrou, entre outros, a educação como o caminho para a 

formação de um cidadão comprometido com a causa ambiental. Na Suécia, sob a 

articulação da Organização das Nações Unidas (ONU), ocorreu no período de 5 a 16 

de julho de 1972 com nome de Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, mais conhecida como Conferência de Estocolmo (ESTOCOLMO, 

1972). Neste grande fórum que aglutinou 113 países, inclusive o Brasil, os seus 
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documentos finais apontam que apenas a Educação poderia mitigar os problemas 

ambientais, conforme Dias (2004, p.75) nos relata: 

 
 

[...] ficou decidido que seriam necessárias mudanças profundas nos 
modelos de desenvolvimento, nos hábitos e comportamentos dos indivíduos 
e da sociedade, e isso só poderia ser atingido por meio da Educação. 
 

 

 Ainda discorrendo sobre os influxos deste marco histórico que foi a 

Conferência de Estocolmo (19972), é importante relatar que este evento abre as 

asas rumo aos caminhos de uma visão global, crítica e reflexiva, rompendo, ainda 

que em passos curtos, com a perspectiva reducionista acerca do trato ambiental. 

Dentre alguns dos resultados obtidos com este evento, destacamos em particular o 

documento Declaração da ONU sobre o Meio Ambiente Humano (ESTOCOLMO, 

1972), da qual destacamos o trecho comentado por Dias (2004) se referindo ao 

Princípio 19, que evidencia esta necessidade de visão ampliada onde a Educação 

se faz central: 

  

É indispensável um esforço para a educação em questões ambientais, 
dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos e que preste a devida 
atenção ao setor da população menos privilegiado, para fundamentar as 
bases de uma opinião pública bem informada, e de uma conduta dos 
indivíduos, nas empresas e das coletividades inspirada no sentido de sua 
responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em 
toda sua dimensão humana (DIAS, 2004, p.372). 

   

Mesmo diante a emergência relatada durante a Conferência (1972), 

apenas três anos passados de sua realização, articulou-se um novo encontro para 

que recém se instaurasse uma Comissão Internacional com vistas a formulação de 

um programa com princípios e orientações com vistas a uma ―EA continua, 

multidisciplinar, integrada as diferenças regionais e voltada para as diferenças 

nacionais‖ (MEC,1998, p.30), evento este sob promoção da UNESCO, realizado em 

Belgrado, Iuguslavia, gerando o documento conhecido mundialmente como Carta de 

Belgrado (BELGRADO, 1975), reconhecido como instrumento histórico de evolução 

do ambientalismo. 

Segundo TOZONI-REIS (2004), o documento foi elaborado sob 

preocupação que identifica a necessidade de uma política de educação ambiental 

que indica o crescimento econômico como fator de controle ambiental norteador 
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para uma nova ética. Porém, ao analisar a ética ora neste evidenciada, quando 

inserida na perspectiva educativa, esta apresenta característica ainda 

individualizada e pessoal e dirigida preferencialmente a crianças e jovens.  

No processo de construção conceitual, de pressupostos e objetivos para a 

Educação Ambiental, a reunião intergovernamental sobre Educação Ambiental14, 

ocorrida em Tbilisi (Geórgia) em 1977 promovido pela PNUMA/UNESCO, até hoje 

vem sendo apresentada como um marco na discussão em torno desta temática. Ao 

final desta reunião foi produzido um documento que buscou delinear princípios, 

objetivos e metodologias para a Educação Ambiental, tornando-se um referencial, 

teórico bastante utilizado por quem busca embasar teoricamente as suas práticas 

educativas. Aqui estão alguns destes princípios (UNESCO, 1977). 

 

- Ser um processo contínuo e permanente, iniciando a nível pré-escolar e 

estendendo-se por todas as etapas da educação formal ou informal; 

- Adotar a perspectiva interdisciplinar, utilizando o conteúdo específico de cada 

matéria de modo a analisar os problemas ambientais através da ótica global e 

equilibrada; 

- Examinar as principais questões relativas ao ambiente tanto do ponto de vista 

local como nacional, regional e internacional, para que os educandos tomem 

conhecimento das condições ambientais de outras regiões; 

- Fazer com que os alunos participem da organização de suas próprias 

experiências de aprendizagem e tenham a oportunidade de tomar decisões e de 

aceitar as conseqüências. 

- Inter-relacionar os processos de sensibilização aquisição de conhecimentos, 

habilidades para resolver problemas e especificação dos valores relativos ao 

ambiente, em todas as idades, enfatizando, sobretudo a sensibilidade dos 

alunos mais jovens em relação ao ambiente de sua própria comunidade; 

- Ajudar os alunos a descobrirem os sintomas e as causas verdadeiras dos 

problemas do ambiente; 

- Ressaltar a complexidade dos problemas e, em conseqüência, a necessidade 

de desenvolver o sentido crítico e as aptidões à sua resolução; 

                                                      
14

 Sob título  de ―Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental‖, realizada em 
Tbilise, na Grécia, no período de 14 a 26 de outubro de 1977, organizada pela UNESCO (DIAS, 
2004, p. 104). 
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- Utilizar diversos meios educativos e uma ampla gama de métodos para 

transmitir e receber conhecimentos sobre o ambiente, enfatizando de modo 

adequado as atividades práticas e as experiências pessoais. 

 
 

Justificada por questões diplomáticas, a ausência do Brasil neste, acabou 

por retardar não apenas ao acesso aos documentos gerados, mas principalmente 

podando as possibilidades de implementação destas recomendações como 

norteadoras em nosso país, sendo estes disponibilizados anos depois por 

publicações sintetizadas pelo MEC e pelo IBAMA.  

Neste documento, apesar de pautado em bases que se estruturaram nos 

referenciais propostos pelos eventos anteriormente analisados, duas importantes 

constatações foram observadas. A primeira destas visa a educação permanente 

capaz de acompanhar as rápidas transformações com possibilidades de intervenção 

em forma de embate de enfrentamento dos principais problemas ambientais. 

Segundo Dias, uma formação vista como necessária ―para todas as idades, a todos 

os níveis, na educação formal e não-formal‖ (DIAS, 2004, p.105) e que cobra dos 

meios tecnológicos de comunicação a disposição de seus recursos a sociedade 

como forma e maneira de contribuir para esse processo educativo. 

A segunda nos debruça sobre novos enfoques da EA, que segundo Dias 

(2004, p.105), ela se configura por um focar relacional, onde: 

 

[...] cria uma perspectiva dentro da qual se reconhece a existência de uma 
profunda interdependência entre o meio natural e o meio artificial, 
demonstrando a continuidade dos vínculos, dos atos do presente com as 
consequencias do futuro, bem como a interdependência entre as 
comunidades nacionais e a solidariedade necessária entre os povos. 

 

 

De maneira a avaliar os progressos e entraves ocorridos em dez anos 

passados de Tbilise (UNESCO, 1977), a então Conferência Internacional sobre 

Educação e Formação Ambiental, Moscou, o encontro contrariando as expectativas 

de melhorias ambientais, nos revela que a crise ambiental aumentara. Reitera os 

princípios de Tbilise, e elabora estratégias para um plano de ação que investe na 

formação de indivíduos como forma de enfrentamento. 
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Em 1992, no Rio de Janeiro, realiza-se a Conferência das Nações Unidas 

sobre, Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92). Nesta, entre os vários 

documentos produzidos, destaca-se a Agenda 21 (1992) que consagra o Capítulo 38 

―a promoção da educação, da consciência política e do treinamento‖ e apresenta um 

plano de ação para o desenvolvimento sustentável. Plano este, pautado em 

destaque neste evento, pela consagração da necessária mudança do modelo de 

desenvolvimento.  

No Fórum Global, durante a Rio 92, diversas Organizações da Sociedade 

Civil elaboram o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

responsabilidade Global (1992), de caráter não oficial, em que reconhece a 

educação como um processo dinâmico em permanente construção. Deve, portanto, 

propiciar a reflexão, o debate e a autotransformação das pessoas. Reconhece, 

ainda, que a ―Educação Ambiental para a sustentabilidade eqüitativa é um processo 

de aprendizagem permanente baseado no respeito a todas as formas de vida‖.  

Em dezembro de 1997 ocorreu a Conferência de Thessaloniki, Grécia, e 

na 1ª. Conferência Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência Pública 

para a sustentabilidade, Brasil, mais uma vez discutiram-se o desenvolvimento e os 

rumos da Educação Ambiental em todo o mundo. Nesta oportunidade, reafirmou-se, 

como em Moscou (1987), que a ―Educação Ambiental deve ser implementada de 

acordo com as orientações de Tbilisi e de sua evolução a partir das questões globais 

tratadas na Agenda 21 e nas grandes Conferências da ONU, que também 

abordaram a educação para sustentabilidade‖ (MEC, 1998). 

No Brasil, a Educação Ambiental vem se concretizando, principalmente, a 

partir da década de 80. Se constituindo, assim, como um cenário de debates tidos 

como estratégicos para a ampliação e enraizamento da EA em espaços 

institucionais, devido a reconhecida importância já observada do Meio Ambiente. 

Veio por culminar na Política Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente através da Lei 6.938, instituída em 1981, antes mesmo da 

Constituição Federal de 1988, que em seu Capítulo VI sobre o meio ambiente, é 

instituído como competência do poder público a necessidade de ―promover a 

Educação Ambiental em todos os níveis de ensino‖. (art.225, parág. 1o. Inciso VI).  

Esta abertura dada à Educação Ambiental pela Constituição Federal 

favoreceu a discussão sobre a inclusão ou não da EA como regime disciplinar nos 

currículos escolares. Destacamos, com isso, a importância de se observar o 
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desfecho para a opção de sua abordagem de forma interdisciplinar, onde não 

caberia sua constituição em uma disciplina especifica. Favorece, ainda, a sua 

institucionalização perante a sociedade brasileira tanto que a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº9.394/96) 

determina que, esta perspectiva de Educação, seja considerada uma diretriz para os 

conteúdos curriculares da Educação Fundamental. Desta forma, o Ministério da 

Educação e desportos (MEC), elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997) em que o meio ambiente (Educação Ambiental) é apresentado 

como tema transversal para todo o currículo. ―É o tema meio ambiente tratado de 

forma articulada entre as diversas áreas do conhecimento, de forma a impregnar 

toda a prática educativa e, ao mesmo tempo, criando uma visão global e abrangente 

da questão ambiental.‖ (BRASIL, 1997). 

Estes relatos nos apontam para a natureza complexa, ora defendida pelos 

instrumentos elaborados com indicativos para caminhos que vislumbram sobre essa 

maneira de aplicabilidade, transversal e interdisciplinar, o envolvimento de ―aspectos 

da vida cotidiana, questiona a qualidade de vida e explicita as interdependências 

entre ambiente e sociedade, carrega um forte potencial emancipatório.‖ (SAITO, 

2002, p. 58).  

        Em 1997, o Governo Federal por meio do Ministério do Meio Ambiente, o 

Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e da Tecnologia e Ministério da 

Cultura apresentam, conjuntamente, o Programa Nacional de Educação Ambiental 

(PRONEA) que visa, através de seus princípios e linhas de ação, intensificar a 

implementação da Educação Ambiental na sociedade nacional.  

Em 1999 é publicada a Política Nacional de Educação Ambiental 

(BRASIL, 1999) em que expõe no Art. 2º que ―A educação ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, 

de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não formal‖. 

Temos hoje, em efetivo funcionamento, um órgão gestor da Política 

Nacional de Educação Ambiental composto pela Diretoria de Educação Ambiental 

do Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA) e pela Coordenação Geral de Educação 

Ambiental do Ministério da Educação (CGEA/MEC). Estes, como fomentadores de 

políticas públicas nesta área desenvolvem vários programas de capacitação como o 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/lei9394.pdf
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Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas, pelo Ministério da Educação, iniciado em 

2003, e Formação de coletivos Educadores, projeto do Ministério do Meio Ambiente, 

uma iniciativa da Diretoria de Educação Ambiental, 2005.  

Realizou-se a Conferência Nacional de Meio Ambiente nos anos de 2003 

e 2005 que trabalha a elaboração de proposições de forma participativa de todas as 

esferas da sociedade, governamental, sociedade civil e setor produtivo, com vistas à 

implementação de políticas publicas ambientais. Na área de Educação Ambiental 

tivemos dois grandes eventos que aglutinaram grande número de educadores, o V 

Fórum Brasileiro de Educação Ambiental (Goiânia, 2005) e O V Ibero Americano de 

Educação Ambiental (Joinville, 2006). Cabe ressaltar que já é hoje habitual a 

realização periódica de Encontros Estaduais de Educação Ambiental em 

praticamente todos os Estados Brasileiros. 

Todo esse processo evidenciado em conferências e encontros traz um 

acúmulo de discussões que tendem a aclamar mudanças e permite que aja um 

paulatino enraizamento e fortalecimento da Educação Ambiental na sociedade 

brasileira. Certamente, uma destas formas que muito foram estimuladas nestes 

encontros foi à formação das Redes de Educação Ambiental, aplicável tanto como 

dinâmica organizativa de mobilização social, quanto na produção de conhecimento. 

Uma inserção que disputa no campo da hegemonia um sentido mais crítico desta 

Educação Ambiental que vem, inclusive, se institucionalizando. 

Atualmente, há alguns grandes consensos na sociedade como, por 

exemplo: o reconhecimento da gravidade dos problemas ambientais, que esses são 

decorrência de um modelo de desenvolvimento econômico e que a Educação 

Ambiental é uma importante ação para a superação destes problemas.  

Para alguns atores das Redes de Educação Ambiental, aqui 

exemplificados pelos sujeitos entrevistados deste estudo, a Educação Ambiental 

consiste em ―educação para a leitura crítica e reflexiva do ambiente com base na 

superação dessa visão dicotomizada‖ (SUJEITO E, APÊNDICE F); também como 

―prática sócioeducativa que tem o ambiente como sua referência de pensamento e 

ação‖ (SUJEITO D, APÊNDICE F); ou como processo de sensibilização ―que 

objetiva qualificação ambiental desejável [...]. Nesse processo, as pessoas 

fomentam a sensibilizar e a mudar seu comportamento, adquirir outros hábitos‖ 
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(SUJEITO B, APÊNDICE F). Na fala do Sujeito C (APÊNDICE F), nos reconhecemos 

quando relata que: 

 

[...] educação do todo na perspectiva de que tem que perceber o todo como 
sendo constituído por partes e que essas partes interagindo elas formam 
esse todo [...] ela tende a ser uma educação que procure formar esse olhar, 
buscando essa visão de complexidade, superando uma visão mais 
reducionista simplista que nós acabamos adquirindo na nossa forma de ver 
o mundo [...]. 

 
 

Observa-se que, até mesmo para estes atores, a diversidade conceitual 

sobre Educação Ambiental se faz presente. Contudo, convergem para a 

unanimidade consensual de que a Educação Ambiental é uma prática sócio-

educativa, um campo emergente da educação, com vistas a atender as demandas 

socioambientais. Um novo campo com abordagens e aplicabilidades diversas, a 

necessidade de uma formação valorativa também citada na fala de outros sujeito,  

que almeja a superação dicotômica do olhar perante o todo, voltada para uma leitura 

relacional do sistema natural, nos aponta para a necessidade da utilização da 

Educação Ambiental dentro de uma perspectiva crítica e transformadora. 

Este reconhecimento não significa que estão sendo propostas na 

sociedade soluções consensuais para a solução dos problemas socioambientais, 

muito embora o acudamos. Segundo Carvalho (2004a, p. 15): 

[...]o conceito de educação ambiental têm sido categorizadas de muitas 
maneiras: educação ambiental popular, crítica, política, comunitária, formal, 
não formal, para o desenvolvimento sustentável, conservacionista, 
socioambiental, ao ar livre, para solução de problemas entre tantas 
outras[...]. 

 

Algumas destas propostas trabalham com a intenção de reformar o atual 

modelo via soluções tecnológicas, sem contudo alterar sua racionalidade econômica 

e instrumental que o informa. Outras trabalham com a perspectiva de mudanças de 

valores, hábitos e atitudes individuais e coletivos, de uma nova ética substanciada 

em diferentes paradigmas. Busca-se a transformação social e a construção de um 

novo modelo de sociedade. 

Segundo Guimarães (2000), a Educação Ambiental é uma das dimensões 

do processo educacional. No entanto, podemos ter diferentes projetos educacionais 

que refletem e são reflexos de diferentes ―visões sociais de mundo‖, em um espectro 
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que alcança das visões mais conservadoras as mais críticas. O caráter conservador 

compreende o compromisso em manter o atual modelo de sociedade; enquanto 

crítico, o que aponta a dominação do homem e da natureza, revelando as relações 

de poder na sociedade, em um processo de politização das ações humanas voltadas 

para as transformações da sociedade em direção ao equilíbrio sócio-ambiental. 

Portanto, se temos propostas conservadoras e críticas de Educação 

presentes na sociedade, certamente o mesmo ocorrerá com a Educação Ambiental. 

Estas diferentes concepções de Educação presentes em nossa sociedade 

travam um embate pela hegemonia. Uma atrelada: 

 
 

[...] aos interesses populares de emancipação, de igualdade social e melhor 
qualidade de vida que se reflete em melhor qualidade ambiental; outra que 
assume prioritariamente os interesses do capital, da lógica do mercado, 
defendida por grupos dominantes (GUIMARÃES, 2000, p.58) 

 
 

Segundo a citação acima, esta última, hegemônica na constituição da 

sociedade contemporânea. 

Um projeto conservador de Educação, baseado em uma visão liberal de 

mundo, acredita que a transformação da sociedade é conseqüência da 

transformação de cada indivíduo. Desta forma, a Educação por si só é capaz de 

resolver todos os problemas da sociedade, basta ensinar o que é certo para cada 

um, tornando-se assim uma Educação teórica, transmissora de informações. Nesta 

concepção as relações sociais são secundarizadas no trabalho pedagógico, 

enfocando o indivíduo.  

Em uma concepção crítica de Educação, acredita-se que a transformação 

da sociedade é causa e conseqüência (relação dialética) da transformação de cada 

indivíduo, há uma reciprocidade dos processos no qual propicia a transformação de 

ambos. Nesta visão, o indivíduo assume o papel de agente social que atua no 

processo de transformações sociais; portanto, a educação é teoria/prática, é práxis. 

Educação que se abre para a comunidade com seus problemas socioambientais, 

sendo estes conteúdos do trabalho pedagógico. Aqui a compreensão e atuação 

sobre as relações de poder que permeiam a sociedade são priorizados, significando 

uma Educação política. Para Loureiro (2004, p. 77) é imprescindível: 
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[...] compreendermos a educação em sua concretude para podermos 
avançar pela crítica e atuação consciente nas estruturas sociais, 
reorganizando-as. Falar que a educação pode gerar a mudança vira 
discurso vazio de sentido prático se for desarticulado da compreensão das 
condições que dão forma ao processo educativo nas sociedades capitalistas 
contemporâneas.  

 

 
Essa compreensão perpassa pelas próprias superações em modos e 

maneiras de olhar o mundo, e se postar nele. Obviamente pensando, o número 

elevado de iniciativas, em eventos, leis, acordos, tratados, e iniciativas, teriam em 

ações e mobilizações, contribuído para que as estatísticas revelassem a diminuição 

da problemática ambiental. 

O prévio conhecimento da educação pretendida supera o mero discurso 

quando internalizado pelo indivíduo. Este indivíduo além de se reconhecer e intervir 

no mundo de forma crítica compreende que o ciclo de concretização dessa 

educação para a ação e transformação, tende a se perpetuar em processos que não 

se excluem, pois se complementam na relação.  

Sob ótica de Carvalho (2004a), que nos aponta a mesma necessidade de 

uma educação transformadora, emancipadora e contextualizada, viabilizada pelas 

linhas da educação ambiental crítica, afirmamos que: 

 

[...] incide sobre as relações indivíduo sociedade e, neste sentido, indivíduo 
e coletividade só fazem sentido se pensados em relação. As pessoas se 
constituem em relação com o mundo em que vivem com os outros e pelo 
qual são responsáveis juntamente com os outros. Na educação ambiental 
crítica esta tomada de posição de responsabilidade pelo mundo supõe a 
responsabilidade consigo próprio, com os outros e com o ambiente, sem 
dicotomizar e/ou hierarquizar estas dimensões da ação humana [...] 
(CARVALHO, 2004a, p. 19). 

 

Na proposta crítica de Guimarães (2000), a Educação Ambiental trabalha 

com uma visão sistêmica de meio ambiente, compreendido em sua totalidade como 

um conjunto em que seus elementos interdependentes se inter-relacionam em um 

equilíbrio dinâmico. Nesta visão sistêmica que ancoramos a concepção de educação 

necessária ao indivíduo para a compreensão da crise socioambiental e posterior 

intervenção, não neste meio ambiente que veio historicamente sendo apropriado 

pelas sociedades humanas, transformando-o em um espaço socialmente produzido. 

 A apropriação da natureza se deu sobre o jugo das relações de 

dominação das sociedades humanas sobre o meio ambiente, em consonância com 

as relações de poder que perpassam as relações sociais. Tais relações se 
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substanciam pela postura antropocêntrica que a humanidade exacerbou nos últimos 

séculos, colocando-se como o personagem principal da história planetária, 

justificando a exploração do meio ambiente a seu favor. Da mesma forma, a 

primazia do privado, do particular, do individual sobre o coletivo que se consolidou 

nas idades moderna e contemporânea, justifica a exploração do coletivo social, 

assim como o coletivo meio ambiente (conjunto em inter-relações) em favor de 

interesses particulares. Características referenciais do modo de produção capitalista. 

Esta forma desarmônica como as sociedades contemporâneas se 

relacionam com o meio ambiente, vem produzindo uma série de impactos 

ambientais que atinge cada vez mais a capacidade que o ambiente tem de suportar 

estas intervenções. Este fato vem gerando problemas ambientais locais, assim como 

pela magnitude da capacidade produtiva e por extensão do consumo de recursos 

naturais, bem como da não priorização da preservação das relações em equilíbrio 

do meio ambiente, acentua-se os problemas ambientais em escala global.  

A gravidade dos problemas ambientais, gerados pela própria sociedade 

humana, que aponta até para a extinção da vida planetária e/ou humana, denota 

uma crise ecológica sem precedentes na história do Planeta Terra, o que vem levar 

a um questionamento do modelo de desenvolvimento da sociedade urbana-

industrial. Como conseqüência deste questionamento surge o tão propalado 

desenvolvimento sustentável, como um desenvolvimento econômico preocupado 

com a preservação ambiental para garantir a sobrevivência das gerações futuras. 

Este conceito, sugerido na Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), 

em 2005, na América Latina e Caribe, propõem meios de harmonizar o 

desenvolvimento econômico com a conservação ambiental. 

Nas considerações de Sato (1997, p. 47), sobre existência de vários 

aspectos e definições nos afirma, que: 

 
 

Em raras vezes, é possível encontrar uma conjunção desses parâmetros 
econômicos, sociais e naturais, o que seria a melhor forma para 
compreender as relações dos seres humanos e destas relações com a 
natureza. Embora esses elementos do paradigma possam auxiliar a 
explicação de nossas atitudes numa dimensão ética, na realidade, a 
dificuldade ao tentar definir a concepção do DS é muito mais complexa e 
difícil devido às diferenças, não somente regionais, mas internacionais 
existentes sobre o globo.  
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Sendo assim, uma das definições mais aceitas acerca da conceituação do 

vocábulo, seria de ―desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração 

atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras 

gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.‖ 

(www.wwf.org.br, 2006). 

Dos desacordos existentes sobre a preferência deste conceito, 

registrados em diversos escritos produzidos por representantes da educação 

ambiental, vale exemplificar, o Manifesto Pela Educação Ambiental15 (2005). Como 

argumento de contraponto, neste documento assinado por 851 pessoas dos 

continentes da América (sul, centro e norte), África, Europa e Ásia, destacamos: 

 
 - a substituição do atributo político ―ambiental‖ da educação para uma 
orientação econômica do ―desenvolvimento sustentável‖, num evocativo 

evolucionista como se Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
(EDS) fosse uma evolução natural de uma Educação Ambiental (EA) 
superada e ineficaz; 
- a indicação funcionalista e finalista da visão de Educação quando a coloca 
para alguma coisa (Educação para o Desenvolvimento Sustentável), ainda 
mais sendo esse o desenvolvimento sustentável, conceito/noção ainda sem 
um sentido claro e bastante criticado por quem acredita que nessa idéia 
cabe a manutenção da racionalidade economicista/desenvolvimentista, um 
dos pilares da crise socioambiental da atualidade; 
- a orientação da educação como mero instrumento da visão 
desenvolvimentista por um período de dez anos, quando reconhecemos que 
necessitamos de uma educação livre e autônoma por um processo 
permanente; 
- o tratamento impositivo da proposta que veio a desconsiderar (e pouco 
consultar) toda uma tradição desta discussão na América Latina (AL), com a 
construção de referenciais teóricos de uma Educação Ambiental crítica, 
emancipatória, transformadora, herdeira de uma discussão anterior e 
contemporânea extremamente forte na AL sobre Educação Popular. 
Também como reflexo deste tratamento à marcação de uma década, 
referência temporal da sociedade moderna ocidentalizada, desconsiderando 
as referências temporais de outras culturas, como as orientais, 
mulçumanas, judaica, indígenas, entre outras. (MANIFESTO PELA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 2005). 

 
 
Os eixos norteadores acima, clamam para a reflexão e para a 

compreensão que favorece a dinâmica de um processo que não junta, mas inter-

relaciona esferas econômica, social, política e ambiental. A transição de tal conceito, 

implementado fora desta visão relacional, apenas evidencia o uso genérico, como 

um guarda chuva que abriga desde os desamparados, vítimas das violências sócio-

ambientais do atual modelo desenvolvimentista, até os setores dominantes das 

sociedades que têm fortes interesses (econômicos) atrelados a manutenção do 

                                                      
15

 Disponível para consulta nos ANEXOS. 
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status quo. Será este desenvolvimento sustentável um novo modelo que supera o 

antropocentrismo? Será que propõe alterar as relações de poder que subjuga Seres 

Humanos e a natureza? Será que prioriza o meio ambiente como um bem coletivo 

frente a atual primazia do privado?   A problematização de tais propostas é uma 

prática de cidadania que se faz pelo exercício crítico na produção social do espaço.  

Diferenças precisam ser percebidas e aprofundadas na análise dos 

indivíduos/cidadãos, já que propostas vêm sendo aceitas quase que 

consensualmente, sem grandes críticas.  

Ao observarmos os pressupostos que apontaram para a necessidade 

dessa Educação, redimensionada para o enfrentamento da mazela socioambiental 

diante de inúmeros conceitos e abordagens em disputa na sociedade, reafirmamos a 

necessidade da transformação social. Transformações potencializadas por 

intervenções educativas pautadas nas possibilidades formativas de sujeitos críticos, 

autônomos, emancipados, participativos e passíveis de intervenções sócio-

históricas. Favorável ao que pretendemos demonstrar com este estudo, a 

potencialidade das redes como um ambiente pedagógico propício a essas 

possibilidades formativas. 

Para tanto, os referenciais desta Educação, entendida como Educação 

Ambiental, abrigam o papel de fazer perceber a complexidade que se insere o meio 

ambiente em suas múltiplas dimensões, estreitando os caminhos entre a educação e 

a realidade, em direção a vinculação das conseqüências dos aspectos políticos, 

sociais, econômicos, tecnológicos, científicos, éticos, culturais e ecológicos, com os 

problemas ambientais. O objetivo com esta visão não se restringe à compreensão 

das origens, prevenção e possíveis soluções, mais principalmente de uma 

compreensão que instrumentalize uma prática de intervenção na realidade 

socioambiental. Reflexão e ação, teoria e prática alimentando uma práxis de 

educação ambiental transformadora que se realiza no exercício da cidadania de 

sujeitos individuais e coletivos, e que assim como fora ampliada a educação, requer 

seu redimensionamento. 
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2.2 Uma educação para  a  c idadania  

 

Ao olharmos, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais como 

um referencial da política educacional de governo elaborado pelo Ministério de 

Educação e que tem grande penetração na sociedade, nos deparamos com um 

posicionamento de Guimarães (2000). Com base neste, ele acentua sobre um 

consenso sem maiores reflexões na sociedade, e que destaca a principal função 

educativa com o tema Meio Ambiente é de contribuir para a formação de cidadãos 

ambientalmente conscientes. 

Mas o que se entende por cidadania? O que é ser cidadão consciente? 

Esta categoria vem sendo discutida? A noção de cidadania é consensual na 

sociedade? Mais que a cidadania que queremos, de que cidadania precisamos? 

Maria de Lourdes M. Covre (1991), apresenta a origem da atual noção de 

cidadania atrelada a ascensão da burguesia, de sua cultura e sua visão de mundo 

que tornou-se hegemônica a partir do século XVIII. 

 

A concepção de que todos os homens podem ser iguais pelo trabalho e pela 
capacidade que têm – eis aí a visão de mundo burguesa, que preza o 
individualismo e um tipo de cidadania (COVRE, 1991, p.23). 

 
 

Apresenta-nos, também, a diversidade da noção de cidadania segundo a 

evolução deste modelo hegemônico de sociedade, bem como diferentes concepções 

contra hegemônicas, o que demonstra as diferentes compreensões possíveis sobre 

esta categoria. 

Portanto, falar/escrever que a formação da cidadania é um dos principais 

objetivos da Educação e da Ambiental em particular, sem uma melhor qualificação 

de sua concepção como se fosse algo consensual entre todos os segmentos da 

sociedade brasileira, pode servir a uma homogeneização [...] ―que a todos iguala 

numa aparente afinidade, quando abriga perspectivas diversas e mesmo 

antagônicas‖ (CARVALHO, 1988, p.3) de uma importante categoria. 

Conforme Guimarães (2000), a homogeneização de uma categoria que se 

transveste em um falso consenso, retira o caráter crítico desta categoria, vela 

conflitos decorrentes de relações assimétricas de poder, que geram 

dominação/exclusão neste modelo de sociedade. 
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Sendo assim, para que Cidadania seja uma categoria estratégica para a 

construção de um novo modelo de sociedade ambientalmente sustentável, dentro 

de uma perspectiva mais crítica para um projeto educacional, é preciso superar a 

compreensão dominante no senso comum e propositiva. Uma visão de mundo 

hegemônica (liberal), onde cidadão é o indivíduo passivo que respeita e pratica os 

direitos e deveres estabelecidos por esta sociedade, refletido nestes direitos e 

deveres as relações sociais desiguais. 

 

As pessoas tendem a pensar a cidadania apenas em termos dos direitos a 
receber, neglicenciando o fato de que elas próprias podem ser o agente da 
existência desses direitos. [...], é preciso trabalhar para conquistar esses 
direitos. Em vez de meros receptores, são acima de tudo sujeitos daquilo 
que podem conquistar. [...] cidadania é o próprio direito à vida no sentido 
pleno. Trata-se de um direito que precisa ser construído coletivamente, não 
só em termos de atendimento às necessidades básicas, mas de acesso a 
todos os níveis de existência, incluindo o mais abrangente, o papel do(s) 
homem(s) no Universo. (COVRE, 1991, p.10-11) 

 
 

Compactuamos com Carvalho (1992, p.40) quando aponta, que: 
 
 
Educar para a cidadania é construir a possibilidade da ação política, no 
sentido de contribuir para formar uma coletividade que é responsável pelo 
mundo que habita. Ter uma atitude ecológica é assumir essa 
responsabilidade que se exerce em todo o tempo e lugar, sendo cidadão. A 
educação pode ter um papel fundamental na construção destas práticas 
sociais cidadãs, desde que assuma sua inalienável dimensão política.  

 
 

Assumir a dimensão política da cidadania e da Educação se faz 

fundamental para educadores ambientais e demais agentes sociais, já que 

―Atualmente, há uma disputa de hegemonia e nós somos atores centrais nisso, 

queiramos ou não. A serviço de nosso próprio projeto, consciente de nosso projeto, 

ou serviço do projeto dos outros.‖ (GRZYBOWSKI, 1991, p.27). 

Sendo assim, Guimarães (2000) afirma que a questão ética se afirma 

como fundamental nas ações de intervenções sociais da educação ambiental, em 

que no exercício desta cidadania , como uma prática solidária, esteja impregnada 

dos valores da participação, da igualdade, da diferença e da comunhão. 

 
. A participação : o ser humano é inteligente e livre ; não quer ser apenas 
beneficiário, mas participante do projeto coletivo. Só assim ele se faz sujeito 
da história. Esta participação deve começar de baixo para cima, para não 
excluir ninguém. 
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. A igualdade : resulta da participação de todos. Cada um é singular e 
diferente. Mas a participação impede que a diferença se transforme em 
desigualdade. É a igualdade na dignidade e no direito que sustenta a justiça 
social. Junto com a busca de igualdade vem a equidade, isto é, a proporção 
que recebo pela minha colaboração na construção do social. 

. A diferença : deve ser respeitada e acolhida como manifestação das 
potencialidades das pessoas e das culturas e como riqueza nas formas de 
participação . São as diferenças que revelam a riqueza da mesma e única 
humanidade. 

. A comunhão : o ser humano possui subjetividade, capacidade de 
comunicação com sua interioridade e com a subjetividade dos outros; é 
capaz de valores, de compaixão e solidariedade com os mais fracos e de 
diálogo com a natureza e com a divindade. Eis a espiritualidade. (SOUZA 
apud BOFF, 1999, p.72). 

 

Assumindo a perspectiva que preconiza o comprometimento da educação 

para com o socioambiental, alguns desafios são lançados acerca da cidadania, ou 

de uma nova cidadania. Coelho (2002, p. 02) nos atenta para a constatação de: 

[...]uma nova expressão cidadã que deve ser confrontada na expansão das 

tecnologias de comunicação e informação, na reestruturação do capitalismo 
mundial e na reconstrução das identidades; por movimentos diásporas que 
influenciam sobremaneira, os processos produtivos, acarretando 
desdobramentos sócio-econômicos, políticos e éticos para o conjunto da 
sociedade.  
 
 

Este novo conceito de cidadania expressa na contemporaneidade 

significados da construção de justiça social e igualitária, lançando mão do 

entrelaçamento entre meio ambiente e sociedade. Para tanto, exige-se a superação 

da visão simplista de natureza, onde o preservacionismo e intocabilidade cedem 

espaço para as questões complexas da sustentabilidade do meio ambiente. No 

entanto, Saito (2002) nos adverte para a insuficiência deste novo conhecimento, que 

enxerga os complexos, mas que se paralisa em meras constatações denunciantes e 

sensibilizadoras. Este conhecimento embora que crítico, requer o articular de 

conhecimento e ação para se alimentar. Mediante isto, para Jacobi (1998), nutrir 

possíveis transformações da realidade abrindo um canal de participação plural e 

coletivo para que se desempenhe o exercício da cidadania que possui como o eixo 

norteador à solidariedade, igualdade, no respeito às diferenças, valendo-se de meios 

democráticos por práticas interativas e dialógicas, carregado de um potencial 

emancipatório. 

No entanto, a concepção de cidadania hegemônica, que demanda pelo 

indivíduo/cidadão e/ou cidadão/consumidor, ainda não se libertou das amarras 



60 
 

condicionantes que os limita a meros transmissores de informações, ancorados em 

propostas de mudanças pontuais de atitudes e comportamentos. A cidadania que 

pautamos para que responda as demandas crescentes do hoje com vistas ao 

amanhã, direciona seu foco para o pertencimento, de forma a restabelecer a 

identidade numa coletividade. Coletividade esta referenciada pela ética para 

formação de valores morais. 

Segundo Gadotti (2000) esta Nova Cidadania a qual nos referimos, se 

apropria da mesma base tecnológica da globalização econômica, porém com lógica 

diferenciada. Partindo do processo da globalização, desmembramos deste 

fenômeno à parte que cabe a globalização da cidadania, compreendida como 

inerente a este processo natural, seja em detrimento das informações, cultura, 

ciência, tecnologia, etc., porém a globalização da cidadania é regida pela sociedade 

civil organizada que se contrapõe sobremaneira a responder as demandas da 

globalização econômica/capitalista. Esta perspectiva em construção abre para a 

possibilidade de ampliação da concepção de cidadania para uma dimensão 

planetária. 

Neste sentido, eventos internacionais, a exemplo da Eco 92, oriundos do 

movimento ecológico, têm corroborado não apenas para construção da globalização 

da cidadania, mas também descortina um conhecimento integrado que possibilita 

reflexões com maior amplitude. Segundo Gaddotti (2000) e Adela Cortina (1997), a 

cidadania política, cidadania social, cidadania econômica, cidadania civil e a 

cidadania intelectual, são dimensões complementares da cidadania. De maneira 

semelhante, defendemos aqui a emergência da cidadania planetária.  

A cidadania planetária não se respalda em utopias, ela se alicerça num 

novo olhar que unifica o planeta e a sociedade, e que expressa um conjunto de 

princípios, valores, atitudes e comportamentos em ordem planetária, favorecendo 

uma nova percepção da Terra como uma única comunidade (BOFF, 1995). Num 

movimento simultâneo, supera nacionalidades e reconhece expectativas 

possibilitadas pela intensificação de trocas, e da visibilidade do diverso que se 

instaura em escala planetária. Toma como porta voz à sociedade organizada, num 

exercício mesclo de argumentações contra-hegemônicas acerca da realidade.  

Deflagramos estreitamentos que convergem para esta concepção nas 

palavras de Coelho (2002). Explicita que representa também a ―competência que 

cada localidade dispõe para gerar e negociar sentido na busca de sua própria 
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inclusão no sistema globalizado‖ (COELHO, 2002, p. 02). Situando-nos no tempo, ao 

citar Habermas, reconhecemos que dos movimentos sociais de 1968 emergiram os 

novos protagonistas desta cidadania, berço onde: 

 
Os movimentos estudantis e os protestos contra a guerra do Vietnã não 
eram movimentos contra uma objetiva forma de opressão, mas pela 
transformação das relações sociais na vida cotidiana. Eles estendiam a 
contestação política para novas esferas como corpo, vida saudável, 
feminismo, meio ambiente, cidadania, vida urbana e o que era discutido 
apenas na intimidade do lar tornou-se público e desafiou as estruturas 
vigentes. (ibidem, p. 10). 
 

Santos (1997) constrói sua visão de cidadania planetária que se 

consubstancia em perceber que: 

 
Nas atuais condições de globalização, a metáfora proposta por Pascal 
parece ter ganho realidade: o universo visto como uma esfera infinita, cujo 
centro está em toda parte [...] O mesmo se poderia dizer daquela frase de 
ToIstoi, tantas vezes repetida, segundo a qual, para ser universal basta falar 
de sua aldeia [...] Como nos lembra Michel Serres, [...] nossa relação com o 
mundo mudou. Antes ela era local-local; agora é local-global [...]. Recorda 
esse filósofo, utilizando um argumento aproximativamente geográfico, que 
destaca a existência de uma nova relação com o mundo, porque o vemos 
inteiro. Através dos satélites, temos imagem da Terra em sua totalidade, ou 
seja, absolutamente inteira. Na verdade, a globalização faz também 
redescobrir o mundo da fluidez, a vertigem da velocidade, a freqüência dos 
deslocamentos e a banalidade do movimento e das alusões a lugares e a 
coisas distantes revelam, por contraste no ser humano, um universo difícil 
de apreender. Talvez, por isso mesmo, possamos repetir com Edgar Morin 
que hoje cada um de nós é como o ponto singular de um holograma que, 
em certa medida, contém o todo planetário que o contém. (ibdem, apud 
SANTOS, 1997, p. 251) 
 
 

Aponta se, assim, para um novo paradigma em construção. Portanto, as 

possibilidades de ação política do indivíduo e de movimentos sociais locais se 

ampliam para além de uma esfera local. 

 

Confirma se assim na Educação Ambiental, um conhecido lema ecológico, o 
de ‗agir localmente e pensar globalmente‘. Ressalva se que este agir e 
pensar não são separados, mas sim constituem a práxis da Educação 
Ambiental, que atua consciente da globalidade que existe em cada local e 
indivíduo. Consciente de que a ação local e/ou individual age 
sincronicamente no global, superando a separação entre o local e o global, 
entre o indivíduo e a natureza alcançando uma consciência planetária, que 
não é apenas compreender mas também sentir se e agir integrado a esta 
relação Ser Humano/Natureza; adquirindo assim, uma cidadania planetária.                                                                              
(GUIMARÃES, 1995, p. 39). 

 

Segundo Guimarães (2000), a concepção de cidadania planetária, que 

vem sendo construída, valoriza a ação política individual e coletiva no "nível 
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molecular" da forma como defende Guatarri (1989). Deste modo, nas pequenas 

batalhas cotidianas, pela sua possibilidade de repercussão no todo. Como, também, 

valoriza a ação política no "nível molar", potencializado pelas próprias características 

de "aldeia global" do mundo contemporâneo. A esfera pública, em escala planetária 

e a ação política nessa mesma escala, amplia a concepção de cidadania, antes 

restrita a uma ação comunitária ou, no máximo, à sociedade nacional. Portanto, o 

cidadão planetário deve ser para Guimarães (2000, p. 81): 

 

Aquele que, ao sentir-se integrado a uma existência única, 
planetária, se reconhece como parte, em sua diversidade, necessária à 
complementaridade de um todo orgânico. Essa consciência, construída na 
participação coletiva e crítica e não em uma participação executora de 
ações predeterminadas pela lógica dominante dessa sociedade, 
potencializará a capacidade de atuação/transformação desse novo sujeito 
individual e coletivo no processo social, direcionando essas ações para a 
construção de um novo modelo de sociedade baseado em uma nova ética 
nas relações entre os seres humanos e destes com a natureza.  

 

E enfatiza: 

Certamente as atuais relações de poder, refletidas no exercício da 
dominação no nível pessoal, nas relações entre classes sociais, entre as 
diferentes nações "desenvolvidas" e "subdesenvolvidas" e entre este atual 
modelo de sociedade e a natureza, serão superadas por uma relação em 
que se priorizem o meio ambiente como um bem coletivo, o respeito a todos 
os seres, a valorização da vida em seu sentido pleno, planetário.  

 

Essa cidadania ampliada para a dimensão planetária é que pode vir a ser 

um instrumento, resultado de uma Educação Ambiental crítica, atuante no processo 

de transformação para um novo mundo justo e equilibrado; entendido como 

ambientalmente sustentável. 

De forma a ilustrar este processo, procuraremos demonstrar, nos 

capítulos seguintes, que as redes enquanto espaço e estrutura de manifestação 

desse movimento social organizado ideologicamente, em nosso caso comprometido 

com a questão da educação ambiental, legitimam em ordem progressiva suas 

percepções e ações. Muito embora esta ordem seja progressiva, reconhecemos que 

se trata de um processo lento e não linear, por se configurar na mudança de cultura 

e referenciais paradigmáticos dos atores que a constituem. Sendo assim, as redes 

configuram-se como aspecto pedagógico que podem assumir e como um espaço de 

disputa por um sentido crítico da Educação em um exercício ampliado de cidadania. 
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3.  CONEXÕES P ARA COMUNICAÇÃO  

 

[...] orientam por um novo sentido de viver e de 
atuar. Por uma nova percepção da realidade e por 
uma nova experiência do ser. Elas emergem de 
um caminho coletivo que se faz caminhando 
(Leonardo Boff). 

 

 Para pensarmos em novos padrões de conexões que se aproximem da 

complexidade do real e as possibilidades interconectas de comunicação, estudiosos 

vêm buscando a compreensão sistêmica de realidade. Para nós que nos 

debruçamos sobre a questão ambiental, nada mais afeito do que tomarmos como 

referencial o padrão ecossistêmico. As redes, sua compreensão e constituição, 

muito se apóiam neste padrão conectivo em uma abordagem relacional. Por 

intermédio da linguagem comunicativa, nos padrões da teia da vida e seus princípios 

básicos, acreditamos poder nos comunicar, no sentido de compreender o estado do 

mundo, e identificar a interdependência da problemática que se instaura, 

alimentando propostas para enfrentamento da crise socioambiental.  

Pretendemos, a seguir, traçar o esboço do perfil paralelo da morfologia e 

dinâmica da conectividade das redes com as da teia da vida. Este esforço, é para 

que nelas se perceba o espaço de comunicação dialógica e o desvelar a 

potencialidade pedagógica desta estrutura/espaço das redes.  

 

 

3.1  As  múl t ip las  redes  da  vida  

 

Quando nos referimos aos ecossistemas naturais como uma referência de 

reflexões positivas para o trato da qualidade de vida da sociedade atual e gerações 

futuras, temos por base não à visão reducionista de meio ambiente ou natureza, 

mas sim, dotamos da complexidade necessária de sua capacidade auto-organizativa 

de forma a exemplificar seu equilíbrio natural, dinâmico e interdependente.  

Capra (1997) traça uma relação direta entre ecossistemas, redes e 

hierarquia da natureza, onde os sistemas vivos são vistos como redes interagindo 

com outras redes, porém sem escalas hierárquicas, mas sim uma relação de 

dependência, independência e interdependência. 
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Para Morin (2003, p. 190) pensar uma outra relação sociedade-natureza é 

perceber a ―relação fundamental com o ecossistema, a qual nos leva a rejeitar nossa 

visão do mundo-objeto e do homem insular‖. 

De forma semelhante, Dias (2004, p. 224) discorrendo também sobre 

ecossistemas nos relata que: 

 
 

 Nos ecossistemas, os organismos e o ambiente interagem promovendo 

trocas de materiais e energia através de ciclos biogeoquímicos, para ele, os 
ciclos biogeoquímicos combinados formam um complexo mecanismo de 
controle que mantém as condições essenciais à auto-sustentação dos seres 
vivos.  

 
 
Esta citação relata a sinergia perfeita do não descarte da energia e 

matéria gerada no planeta e pelo planeta, onde tudo está em constante 

transformação, da qual ele se vale para exemplificar e toma como referência de 

vida/para a vida, a qual deveria ser seguida como forma de reversão do processo 

entrópico do planeta.  

Na realidade, tanto para Capra (1997), Morin (2003) e Dias (2004), 

embora com abordagens distintas, a noção ecossistêmica expõem uma profunda 

orientação para a superação de uma ordem mecanicista simplista, para a visão que 

compartilha ordem e desordem em situações relacionais não somente antagônicas 

mas também complementares em suas múltiplas causalidades.  

Em nosso caso específico da questão ambiental, por intermédio da visão 

do todo complexo do qual fazemos parte, aponta-se para mudança de objeto para 

relações, modificando a visão da realidade. Capra (2002, p. 39) acrescenta que a 

―natureza é vista como uma teia interconexa de relações, na qual a identificação de 

padrões específicos como sendo ―objetos‖ (grifo do autor) depende do observador 

humano e do processo de construção de seu conhecimento‖. 

 
 

O que diferencia as redes sociais das redes espontâneas e naturais é a 
intencionalidade nos relacionamentos, os objetivos comuns conscientes, 
explicitados e compartilhados. Apesar dessas características especiais, a 
forma de operar das redes sociais traduz princípios semelhantes aos que 
regem os sistemas vivos. (AMARAL, 2006, p . 3 ) .  

 
  

 

Para Amaral (2006), os princípios de rede que se evidenciam nesta 

aproximação, são: organização em padrão de rede, interdependência, natureza 
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cíclica dos processos, flexibilidade e diversidade, cooperação e co-evolução, 

complexidade. 

Ao transpormos esses referenciais para os padrões relacionais de rede, 

em sua perspectiva mais ampla, podemos perceber as inúmeras redes de 

relacionamento presentes na cotidianidade, as quais se iniciam através de nossos 

laços familiares, ganham as ruas, estendendo-se à vizinhança, à escola, ao trabalho 

etc. Percebe-se que as redes de relações estão intrinsecamente ligadas à nossa 

vida e fazem parte do nosso dia-a-dia. A apropriação consciente deste padrão, 

posteriormente, propicia que a rede então desponte como uma forma de 

organização coletiva, a qual surge como uma nova proposta de relação e prática 

social. 

Segundo Sônia Aguiar (2002), mudanças significativas de comportamento 

coletivo foram observados nas sociedades contemporâneas dos anos 80 e com a 

internet na década de 90, com grandes impactos sócio-culturais, econômicos e 

políticos. O que têm gerado a intensificação de ensaios e pesquisas de campo 

centrados nas redes. Para ela, dessa literatura emerge uma diversidade de 

expressões cuja significação nem sempre é explicitada:  

 

 redes sociais 

 redes cognitivas 

 redes sociocognitivas 

 Redes sociotécnicas 

 Redes corporativas 

 Redes culturais 

 Redes pessoais 

 Redes organizativas 

 Redes de controle 

social 

 redes de cooperação 

 redes de pesquisa 

 redes de negócios 

 Redes cotidianas 

 Redes urbanas 

 Redes comunitárias 

 Redes regionais 

 Redes nacionais 

 Redes supralocais
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3.2 Redes sociais como estrutura organizacional 

 
 
Um problema levantado por Aguiar (2002) sobre alguns autores que 

estudam as redes é que ignoram, por considerar sabido ou desnecessário, o 

passado da teoria analítica das redes sociais, apesar de incorporar elementos de 

sua análise. Essas fragilidades destes estudos são críticas quando se defende uma 

abordagem metodológica mais complexa, como faz Villasante (2002) e procurando 

situar o ponto de virada paradigmática para o quadro atual. 

Para Viezzer e Ovalles (2002), a complexidade da rede social é por se dar 

como uma organização comparável a um tecido com múltiplos fios ligados entre si 

por nós, que se espalham por todos os lados, sem que nenhum deles seja central. 

Na sociedade, os integrantes de uma rede se ligam de forma horizontal a todos os 

outros. É interessante perceber o paradigma da rede como uma espécie de 

reatualização do antigo mito de comunidade, ou da formação de pequenas tribos 

nas sociedades de massas. Nele, a organização mais antiga da humanidade 

reencontra a sociedade informatizada. 

Manuel Castells, que é uma das referências dos estudos de redes no campo 

das Ciências Sociais, analisa a nova configuração da sociedade a partir da difusão 

do uso das novas tecnologias da informação e da comunicação, que permitiram o 

crescimento vertiginoso dos fluxos financeiros e de informação e incrementaram os 

processos da globalização capitalista. Para ele, essas tecnologias fornecem hoje a 

base material para a impregnação em toda a estrutura social de uma lógica de 

redes, o que seria determinante para a emergência mesmo de uma sociedade em 

rede. Por outro lado, é esse mesmo momento histórico analisado por Castells que 

acelera a fundação de uma sociedade civil global, como uma globalização inversa. 

Do mesmo modo que o desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação permitiu o desvairado e incontrolável fluxo de capitais pelo planeta, 

agilizou também a articulação de uma variedade enorme de movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil – a começar, pelo seu pioneirismo, das redes 

ambientalistas, de acordo com Martinho (2004). 

Nesta perspectiva, Amaral (2003) acredita que as redes sociais emergem nos 

últimos anos como um padrão organizacional capaz de expressar em seu arranjo de 

relações, as idéias políticas e econômicas inovadoras, nascidas do desejo de 
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resolver problemas atuais. As redes são a manifestação social, a tradução em 

padrão organizacional, de uma nova forma de conhecer, pensar e estar no mundo.  

Ao historicizar o desenvolvimento das concepções ao entorno de rede, Aguiar 

(2002) diz que a idéia central da análise de redes tem origem nas pesquisas sobre o 

conceito de ―estrutura social‖ iniciadas na década de 1930, pelo antropólogo social 

inglês Radcliffe-Brown. A partir das quais começaram a ser utilizadas as metáforas 

de tecido e teia da vida social, que permitiram compreender melhor as relações de 

entrelaçamento e de interconexão através das quais as ações sociais são 

organizadas. Esses estudos acabaram desembocando na metáfora de rede.  

Aguiar (2002) apresenta uma diversidade de Conceitos de redes  ―a partir 

de metáforas que remetem a inter-relações, associações encadeadas, interações, 

vínculos não-hierarquizados, todos envolvendo relações de comunicação e/ou 

intercâmbio de informação e trocas culturais ou interculturais.‖. Entre estas as idéias 

de rede associada a: ―malha ou trama de ligações simétricas entre os ‗nós‘, que 

conotam fluxos regulares de informação e relações eqüidistantes de comunicação‖; 

teia indica um padrão de relações que se desenvolvem radialmente, a partir de uma 

liderança, de uma coordenação ou de um centro irradiador que distribui mensagens 

para todos os pontos da rede; ―imagem de uma árvore, na qual a informação parte 

de uma ‗raiz‘ e se difunde ou dissemina através de ‗ramos‘ ou ramais, isto é, um 

processo comunicativo que se ramifica hierarquicamente até um certo limite (se for 

podado) ou pode se desdobrar indefinidamente com a agregação de novos 

participantes. Esse é o modelo adotado pelos sistemas computacionais, em que o 

servidor é a raiz da informação e os usuários, os ramos distribuídos pela rede‖; 

rizoma, ―metáfora que tenta dar conta de uma multiplicidade de relações 

assimétricas, desencadeadas de vários pontos simultaneamente, e de fluxos 

descentralizados e não-regulares de informação (no tempo e no espaço).   

 

Os bulbos, os tubérculos são rizomas. Plantas com raiz ou radícula podem 
ser rizomórficas num outro sentido [...]. O rizoma, nele mesmo tem formas 
muito diversas, desde sua extensão superficial ramificada em todos os 
sentidos até suas concreções em bulbos e tubérculos.                           
(Deleuze e Guattari, 1995 apud Aguiar, 2000). 

 

O rizoma, para Deleuze e Guattari (1995), representa um modelo sem 

centro, em que não se identifica um ponto gerador único da comunicação de forma 

unidirecional de um nó a outro qualquer. Nestes todos os nós/indivíduos são 
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intercambiáveis, se definindo no momento, mas difuso no todo, nesta perspectiva as 

operações locais se coordenam e o resultado final global se sincroniza 

independentemente de uma instância central. 

Para Aguiar (2002), os rizomas deleuzianos corresponderiam às redes 

complexas que se superpõem e se entrelaçam, em mutação constante. ―Em cada 

grupo local, como em cada pessoa, há relações em redes que nos ligam 

cotidianamente com realidades muito complexas‖ (Villasante apud Aguiar, 2002, 

p.71). Mas não há um locus privilegiado de onde se possa observar todo esse 

rizoma da vida social. Apenas fragmentos de rede são observáveis e analisáveis. 

Segundo sistematização realizada por Aguiar (2002), a unidade mínima 

para análise de uma rede é a díade; ou seja, comunicação entre dois elos ou nós. O 

mapeamento é representado pelos vínculos estabelecidos que permitem identificar 

grupos de interesse diferenciado (clusters), e podem ser diretos ou indiretos, 

fortes/fracos, recíprocos e não-recíprocos. A dinâmica da rede em suas relações 

espaço-temporais dos seus elos, estabelecidos pelos fluxos de informação, graus de 

participação, etc, e que podem seguir um ritmo contínuo ou descontínuo, 

regular/irregular, periódico, sazonal ou eventual. A velocidade desse 

desenvolvimento pode não ser simplesmente rápida ou lenta, admitindo posições 

intermediárias de aceleração e desaceleração em função de determinadas 

circunstâncias e fatores internos e externos que animam ou estancam a 

intercomunicação. 

Aguiar (2002) apresenta quatro padrões articulatórios identificados por 

Villasante: 

 

1) redes internacionais de pensamento/ação – correntes emancipatórias construídas 

a partir do local que se articulam em reuniões, coordenações ou fóruns para discutir 

e reenfocar os sentidos dos seus movimentos. Ou seja, há estruturas de relações no 

macro e no micro, dentro e fora das entidades, que nos permitem reconhecer como 

podemos tentar resolver os problemas tanto em escala local como global. 

2) redes regionais de economias populares sustentáveis – articulam as relações 

entre Estado, mercado e terceiro setor a partir de uma nova lógica, que inclui 

planejamento participativo e decisões tomadas por auto ou co-gestão, 

compartilhamento de poder com as organizações populares e retroalimentação com 

as experiências dos movimentos concretos que saem das redes civis. 
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3) redes associativas do terceiro setor e do terceiro sistema – articulam as 

experiências locais, que são a fonte da inovação e construção social de qualquer 

outro processo de mudança supralocal, com as coordenações regionais e as globais 

(mais especializadas), a partir da sua capacidade de poder comunicativo. 

4) redes informais e condutas transversais – articulam as relações interpessoais de 

família, amizade, vizinhança, trabalho, afinidades, etc, que seguem a lógica dos 

pequenos grupos e das redes informais, dos estilos de vida e das condutas 

cotidianas. 

 
 
3.3  As  redes de  que fa lamos  

 
 
Aguiar (2002), apoiando-se em John A. Barnes, importante autor na 

reflexão sobre técnicas de análise das redes, afirma que só quando postulamos uma 

forma específica de conexões entre indivíduos, instituições, comportamentos e redes 

podemos gerar proposições testáveis. Portanto, a teoria das redes só poderia nascer 

da análise concreta de tipos específicos de rede, o que nos leva a focar neste 

estudo nas Redes de Educação Ambiental. 

As Redes interativas de comunicação, por onde correm diversos fluxos, 

estruturam uma nova geografia de conexões e sistemas, resultando em um mundo 

‗virtual‘ e que hoje é chamado de cibercultura. Redes de comunicação, como uma 

faceta que vem se constituindo as Redes de Educação Ambiental, consistem de 

indivíduos que ligados por fluxos de informação se interconectam. Rogers & Kincaid 

(1981, p. 63), concluem que: 

 

compartilhamento de informação ao longo do tempo leva os indivíduos a 
convergir ou a divergir uns dos outros em seu entendimento mútuo da 
realidade. [...] Um acordo e entendimento mútuo adequado sobre a 
informação simbólica que é criada e compartilhada é um pré-requisito para 
qualquer atividade social e coletiva.  

 

 
Fazemos coro com as conclusões de Aguiar (2002), por também 

compreendermos que a maior parte desses métodos de análise vinha se mostrando 

insuficiente para dar conta da complexidade e do dinamismo das redes. Uma das 

questões centrais em sua crítica é o fato de serem predominantemente 

egocentrados. Isto é, procuram identificar vínculos a partir de um indivíduo ou de 
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indivíduos com papéis específicos, pré-identificados, e mostram-se mais 

preocupados em mapear a estrutura da rede do que a sua dinâmica.  

O olhar sobre nosso objeto de estudo, as Redes de Educação Ambiental, 

segue o prisma da mudança paradigmática de realização de uma Rede, assim como 

o estudo científico sobre elas. Desta forma, nos coadunamos com Aguiar (2002), ao 

expor que a complexidade da dinâmica social da atualidade requer outro referencial 

paradigmático para se compreender e agir as/nas práticas sociais contemporâneas. 

 

 A mudança paradigmática na teorização sobre as redes sociais coincide 
com alguns movimentos na realidade concreta e no desenvolvimento da 
ciência que parecem convergir: a emergência de redes de articulação de 
movimentos e organizações das sociedades civis, em âmbitos nacionais e 
internacionais, [...] ganham visibilidade na Conferência Mundial da ONU 
sobre Meio Ambiente no Rio de Janeiro (ECO-92); a transição da ―rede 
mundial de computadores‖ – a Internet – de exclusivamente acadêmica 
para comercial, [...]; a introdução do referencial da complexidade como 
contraponto dos pensamentos positivista, funcionalista e estruturalista; e a 
formulação de uma teoria crítica sobre o papel de elementos culturais no 
processo de construção do conhecimento. Não se pode, obviamente, 
considerar esses fatores como condicionantes da pesquisa recente sobre 
as redes. Mas eles seguramente têm um peso nas questões aqui 
levantadas.  (AGUIAR, 2002, p.18) 

 

Aguiar (2002) afirma que os movimentos sociais e as redes de articulação 

de entidades das sociedades civis vêm fornecendo temas e métodos inovadores 

para investigações acadêmicas. Constituem-se, assim, como ―espaços 

sociocognitivos‖ em que se amalgamam diversos ―agenciamentos‖ de informação e 

conhecimento: saber-fazer, conhecer, ensinar-aprender, compartilhar, socializar, 

articular, argumentar, negociar... Deste ponto de vista, uma análise de redes 

centrada nos vínculos, no fluxo de intercâmbios, nos graus de participação e tipos de 

interação permitiria identificar: a existência de produção compartilhada de saberes e 

de propostas inovadoras de conhecimento; a qualidade e a intensidade da 

socialização de saberes e conhecimento (trazidos de fora ou produzidos 

internamente); e os processos de aprendizagem coletiva com potencialidade 

emancipadora. 

 Para Amaral (2006), quando se analisa o processo de mudança nos 

padrões de organização, percebe-se que, juntamente com o aumento da 

complexidade nas abordagens e propostas, há a escolha de padrões que permitem 

o convívio com a diversidade, o compartilhamento de objetivos comuns, mas sem 

que seja necessário abdicar das identidades diferentes. A organização em rede 
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permite esta liberdade.   

 Podemos, portanto, apontar, também em consonância com Amaral 

(2006), que a sustentabilidade das redes sociais nesta perspectiva paradigmática 

que se constrói constitui-se com características focadas nas relações, em sua 

capacidade de realizar conexões, no princípio do compartilhamento, nos processos, 

e estabelecida na tensão entre estruturas verticais e os processos horizontais. 

Contempla sistemas simbólicos, o fluxo permanente de informação, a comunicação 

de todos para todos e a perspectiva presencial e virtual. Há uma dependência mútua 

entre os partícipes, articulação de ações, objetivos e estratégias de ação 

compartilhadas, construção de acordos de convivências e relações laterais. Permite 

diversas configurações, expansão permanente, potencialidades diferenciadas de 

fazer conexões, reprodução permanente do padrão organizacional, convivência de 

opostos complementares, harmonia no conflito, tensão entre competição e 

cooperação. 

Para Aguiar (2002), um coletivo constrói ou integra em suas práticas 

redes de conceitos, de recursos e de pessoas, segundo padrões associativos e de 

formação de conhecimentos dominantes ou de acordo com tendências emergentes 

de posições conflitantes. Os ativistas de rede muitas vezes operam conceitos, 

técnicas e recursos materiais idênticos aos disponíveis nos contextos sociais 

hegemônicos, mas com estratégias de comunicação diversas.  

As estratégias hegemônicas, de fato, tenderiam a subverter o diferente no 

idêntico, a partir da inclusão modelar de comportamentos, atividades e instituições 

nas razões do dominante. Desativando ou substituindo as demandas políticas que 

lhes forem externas, o poder hegemônico se constitui como centro do qual 

emanariam todas as definições do social, todos os significados institucionais e todos 

os critérios de legitimidade que organizam ou excluem conflitos e demandas. 

A realização e vivencia em redes podem ser qualificadas como contra-

hegemônicas, não porque busquem a sua própria hegemonia, e sim pelo confronto 

com o discurso hegemônico. Nesse contexto, o agir comunicacional não costuma 

ser baseado na expectativa da reciprocidade e do consenso, mas quase sempre na 

ação estratégica de reestruturação das esferas públicas e da afirmação da diferença 

nas esferas privadas. 

A perspectiva de formação nas redes se distancia da idéia de 

transferência de informação e se aproxima de uma visão de socialização do 
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conhecimento articulada com a noção de uma comunicação dialógica de Freire 

(1968), em que o diálogo ―é o encontro dos homens mediatizados pelo mundo para 

dar um nome ao mundo‖ (FREIRE, 1977, p.107). Esta proposta envolve: 

esclarecimento (reflexo da auto-experiência no decurso do processo de 

aprendizagem); emancipação (tipo especial de auto-experiência, no qual os 

processos de auto-entendimento se entrecruzam com um ganho de autonomia), 

além de idéias, éticas e morais do mundo social.  

A formação em rede permitiria constituir-se como instâncias de criação de 

uma contra-hegemonia. Neste caminho, é preciso desconstruir paradigmas para 

construir novos padrões societais. 

Ao se constituir por padrões desta nova realidade e reciprocamente ser 

constituinte do devir, as redes questionam frontalmente as relações de poder 

interpessoais e interinstitucionais que hegemonicamente estruturam a sociedade 

contemporânea. Sendo assim, compartilhamos com Martinho (2004) que o conceito 

de rede seja fundamentado em práticas e princípios democráticos, emancipatórios e 

empoderadores de seus nós do ponto de vista político, inclusivos do ponto de vista 

social, sustentáveis do ponto de vista ambiental, abertos e polifônicos do ponto de 

vista cultural.    

Estas visões estão em processo de consolidação na visão de atores que 

vem participando das redes, como pode ser vista nos relatos dos sujeitos 

entrevistados: 

 

Eu compreendo que rede são espaços estruturantes, de articulações de 
práticas e de troca de saberes, entre coletivo. Pra mim ela tem uma 
dimensão fundamental, que é a do relacionamento entre os atores 
comprometidos, no caso, das redes temáticas, com a educação ambientaL. 
tem um  componente, agregada no Brasil de modo mais recente, que é a 
dimensão do trabalho educativo, em ambientes virtuais. Mas pra mim, as 
redes elas se estruturam, permanecem, tem seus fluxos, a partir das 
dinâmicas de relacionamento. São pessoas, são atores que de vários lócus, 
instituições, Ongs, outros setores da sociedade, se articulam, com um 
propósito, no caso das redes de educação ambiental, é fazer acontecer, 
desde múltiplos espaços, essa convergência de saberes e que a dimensão 
virtual está potencializando isso, de maneira que nós nunca poderíamos 
fazer de modo presencial.    (SUJEITO D, APENDICE I) 
 
 
As Redes de EA são a ampliação do espaço público, organizado, com 
princípios organizativos e aglutinadores que se misturam com os da teia da 
vida. São espaços de intervenção, pautados em ações que visam a 
sustentabilidade socioambiental.    (SUJEITO E, APENDICE I) 
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Acredito que uma Rede de EA deve ser um coletivo de pessoas e seus 
sonhos, instituições e seus projetos, missões etc. que compartilham o 
pensar e fazer Educação Ambiental. Aprofundam discussões, aprimoram 
ações, avançam na sociedade, contagiam pessoas e convencem dirigentes 
institucionais.    (SUJEITO F, APENDICE I) 
 
Eu entendo, por exemplo rede como um sistema aberto de comunicação, 
em que atuam não só, onde você pode estar representado como um 
indivíduo ou como instituição, então ele é uma relação, um espaço 
comunicativo crítico e auto-organizativo, auto-pedagógico digamos assim.    
(SUJEITO G, APENDICE I) 

 

Segundo as entrevistas, em consonância com os argumentos de Martinho 

(2004), a rede de que falamos é vista como um padrão de organização, não como 

entidade ou instituição, como pode sugerir o termo organização, e sim como um 

padrão organizativo, que potencializa seus atores sociais a empreenderem, obterem 

resultados e promoverem a transformação da realidade – padrão e modo de 

operação que já trazem embutidos em seus princípios e procedimentos o exercício 

dessa transformação. Exercício este, que quando vivenciado nestes padrões 

possibilita um aprendizado pela práxis no processo de transformação da realidade 

com vistas à construção da sustentabilidade socioambiental. As Redes de educação 

Ambiental, como Redes Sociais, se diferenciam por sua intencionalidade de realizar-

se como ambiente/estrutura, referenciados por nova perspectiva paradigmática, e 

que na intencionalidade e sua vivência, a atuação em rede constitui-se hoje uma 

possibilidade do exercício-formação de uma nova cidadania que potencialmente se 

interconecta em escala planetária, descortinando uma dimensão pedagógica desta 

nova estrutura/ambiente organizativo da sociedade contemporânea.     

 
3.4  Da Mor fologia  e  Dinâmica  de  Conect iv idade  à  

Pedagogia  das  Redes.  

 

Podemos inferir que, se estas características encontradas em 

ecossistemas e apropriados como princípios organizativos das redes forem 

aplicadas às sociedades humanas, essas sociedades também poderão alcançar a 

sustentabilidade. Para tanto, exige-se um complexo padrão de organização que 

apresenta cinco características básicas: interdependência, reciclagem, parceira, 

flexibilidade e diversidade, que não são princípios estruturantes da atual sociedade. 

Portanto, segundo a visão de Capra, sustentável não se refere apenas ao tipo de 



 
74 

 

interação humana com o mundo que preserva ou conserva o meio ambiente para 

não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. Como também não é 

unicamente a manutenção prolongada de entes ou processos econômicos, sociais, 

culturais, políticos, institucionais ou físico-territoriais, mas uma função complexa, que 

combina de uma maneira particular cinco variáveis de estado relacionadas às 

características acima. Compreendemos que a ação conjunta dessa prática 

possibilitada pelo diálogo das relações inerentes a rede e vivenciada pelos atores 

que dela participam, consolidam a perspectiva pedagógica da apropriação de uma 

nova visão de mundo, aqui percebida em sua criticidade como o sentido de 

pertencimento dele e de suas relações complexas. 

 
 

A captação que fazem dos dados objetivos da sua realidade, com os laços 
que prendem um ao outro, ou um fato ao outro, é naturalmente crítica, por 
isso reflexiva e não reflexa, como seria na esfera dos contatos [...] no ato de 
discernir [...] o homem existe no tempo. Está dentro. Está fora. Herda. 
Incorpora. Modifica [...] a posição normal do homem no mundo [...] não está 
apenas nele, mas com ele [e] não se esgota em mera passividade. 
(FREIRE, 1971, p. 41). 
 

 
Por sua inovação na morfologia como padrão organizativo e suas 

possibilidades conectivas referenciados em novos paradigmas, as redes podem se 

constituir em um espaço propício para o estabelecimento de fluxos comunicação, 

mas entendido na perspectiva de Freire (1968, p.67-69), que afirma que: 

 
Comunicação é a co-participação dos sujeitos no ato de pensar [...] implica 
uma reciprocidade que não pode ser rompida [...] comunicação é dialogo na 
medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos 
interlocutores que buscam a significação dos significados.  

 

Assim como Lima (2001, p.62), entendemos que Freire define: 

 
Comunicação como a situação social em que as pessoas criam 
conhecimentos juntas, transformando e humanizando o mundo, em vez 
de transmiti-lo, dá-lo ou impô-lo. A comunicação é uma interação entre 
Sujeitos iguais e criativos. Mas esta interação é de natureza tal que 
necessita estar fundada no diálogo.   

 

Pautados nesta comunicação, que prima por uma ação conjunta e 

coletiva, crítica, voltada para os complexos e construtora de conhecimentos, é que 

acreditamos como Martinho (2004, p. 16) que “as redes tornaram-se a principal 

forma de expressão e organização coletiva, no plano político e na articulação de 
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ações de grande envergadura, de âmbito nacional ou internacional, das ONGs e dos 

novos movimentos sociais.” e sendo as redes um espaço\estrutura de vivenciar a 

“significação de significados”, construtor de conhecimentos na ação coletiva e de 

intervenção sobre a realidade socioambiental como uma práxis é que descortinamos 

suas possibilidades pedagógicas. Possibilidades que não estão circunscritas a uma 

intencionalidade pedagógica objetivada diretamente na constituição da rede, mas na 

potencialidade intrínseca de um espaço interativo, relacional, onde pode ocorrer uma 

comunicação dialógica e que, como pressuposto referenciado pela perspectiva 

Freireana de Educação, onde há dialogicidade, manifesta-se o seu caráter 

pedagógico.  

Têm-se como intenção pedagógica crítica a passagem de uma ação  

inconsciente, reprodutora de práticas hegemônicas, para uma prática consciente 

diferenciada, capaz de problematizar a realidade, questionando-a e nos tornando 

aptos a sermos sujeitos individuais\coletivos proponentes e construtores de novos 

caminhos. Dito isto como resultado do processo de conscientização, na forma da 

concepção de Freire e assim traduzido por Gadotti (1996, p.717): 

 

O processo pedagógico que busca dar ao ser humano uma oportunidade 
de descobrir-se através da reflexão sobre a sua existência.  [..][ percebe 
que a educação, como ato de conhecimento e como prática da liberdade é, 
antes de mais nada, conscientização. [...] Na sua acepção original ela 
implicava ação, isto é, uma relação particular entre o pensar e o atuar. Uma 
pessoa, ou melhor, um grupo de pessoas, que se conscientiza – sem 
esquecer que ninguém conscientiza a ninguém, mas que os homens e as 
mulheres se conscientizam mutuamente através de seu trabalho cotidiano – 
é aquela que tenha sido capaz de descobrir (desvelar) a razão de ser das 
coisas (o porquê da exploração, por exemplo). Este descobrimento deve ir 
acompanhado de uma ação transformadora (de uma organização política 
que possibilite dita ação, ou seja, uma ação contra a exploração). Para 
Paulo Freire conscientização ―é o desenvolvimento crítico da tomada de 
consciência. A conscientização comporta, pois, um ir além da (apreensão) 
fase espontânea da apreensão até chegar a uma fase crítica na qual a 
realidade se torna um objeto cognoscível e se assume uma posição 
epistemológica procurando conhecer‖. ‗O educador e o povo se 
conscientizam através do movimento dialético entre a reflexão crítica sobre 
a ação anterior e a subseqüente ação no processo da luta libertadora‘.                                                                                   

 

As redes podem representar espaços em que seus integrantes encontrem 

o outro, numa perspectiva dialógica, onde possam pela práxis se conscientizar na 

atuação do processo de transformação social e construção da sustentabilidade 

socioambiental. 
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 Redes como espaço de participação 

 

Dentro de uma visão que particulariza a perspectiva critica contra 

hegemônica, acreditamos que a Rede é uma grande possibilidade de se construir 

um novo cenário, uma nova configuração do processo de constituição da realidade 

socioambiental a partir de uma ocupação de um espaço que vem sendo gerado na 

dinâmica social. Entendemos, então, Rede como um espaço produzido e não um 

espaço físico, mas um espaço produzido pela participação de pessoas e instituições 

que acreditam que haja necessidade, nesta conjuntura de mundo globalizado, de 

espaços de manifestação das diversas posições presentes que são estruturantes da 

realidade socioambiental. 

A Rede como espaço de participação permite, ao mesmo tempo, 

comunicar manifestando as diferentes posições, articular posições que encontram 

identidades, desvelar conflitos entre diferentes posições.  Isso representa um grande 

avanço, pois, nesse sentido, a Rede possibilita, como um espaço de participação, 

trabalhar com a perspectiva da ampliação do espaço público na nossa sociedade. 

Perspectiva que se encontra em um movimento contra-hegemônico da tendência 

dominante de redução do espaço público, em que pessoas cada vez mais se 

individualizam, se encapsulam, se desconectam do debate mais político e público. 

Portanto, a Rede pode se apresentar como possibilidade de construção de um 

espaço constituído por aqueles que acreditam na importância do exercício da 

democracia participativa, contemplando posições contrárias, não devendo ser uma 

imposição apenas de quem acredita nesta importância. Como espaço público é um 

espaço aberto a todo tipo de manifestação, o que contribui com a transformação da 

realidade, pois a ampliação desse espaço se coloca numa perspectiva do embate 

hegemônico, capaz de gerar em sua síntese a constituição de uma nova realidade 

socioambiental. Isso permite em um espaço diverso como esse, o desvelamento dos 

conflitos presentes na sociedade. Se entendermos os conflitos como estruturantes 

da realidade socioambiental, que a nossa sociedade tende a velar os conflitos 

colocando como algo a margem da constituição da realidade e, ainda, que esse 

modelo de sociedade estruturou uma racionalidade positivista de trabalhar encima 

da ordem, do consenso, da homogeneidade; sendo assim, permitir o conflito surgir, 

isso em si já é extremamente válido e educativo.  
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As Redes, onde a comunicação e debate de idéias contribuem para a 

construção de novos conhecimentos e saberes, em que a articulação de forças 

construindo identidades potencializa a participação política e gera as possibilidades 

desestruturantes do desvelamento de conflitos, faz deste espaço de participação 

algo inovador e com grande potencialidade para os movimentos sociais que se 

colocam nessa postura contra hegemônica. Garantir a permanência desse espaço 

horizontal, aberto, diverso e plural é atribuição afim dos atores que se colocam nesta 

postura de querer uma nova realidade, um novo mundo. É fazer desse espaço de 

participação um espaço de articulação política daqueles que pensam na mesma 

direção, que ganha força e se coloca numa perspectiva contra hegemônica de 

enfrentamento, gerando, nesse embate, a possibilidade de transformação da 

realidade. Assumimos, assim, a concepção de embate hegemônico de Gramsci, em 

que a transformação da realidade se dá na perspectiva dialética de enfrentamento 

de posições que se contrapõe e que nesse enfrentamento, nessa correlação, gera-

se uma síntese criadora de uma nova situação. 

Essa é uma visão de Rede que ainda não está consolidada, como 

pudemos constatar em nossas entrevistas e observações de campo. Percebemos 

que há uma compreensão muito presente de Rede como uma entidade 

representativa de um movimento social que tem posições e identidade específicas. 

Isso não significa que sua criação e a manutenção de uma Rede, na concepção de 

um espaço de participação, não sejam esforços representados por quem tem 

identidade com a perspectiva contra-hegemônica. De fato, isso deve ser uma 

posição política ideológica de quem acredita nesta concepção, já que quem não se 

identifica com essa perspectiva contra-hegemônica, tende a não ter 

comprometimento com a pluralidade e sim com o pensamento único hegemônico.   

A compreensão que prevalece, percebida em nossas observações, é a de 

que uma Rede de Educação Ambiental representa a posição da Educação 

Ambiental e seus Educadores perante a sociedade, como se houvesse uma única 

perspectiva de EA, assim como um único posicionamento ideológico de seus 

Educadores. E se ainda assim fosse, essa compreensão de Rede é muito focada, 

muito referenciada pelo paradigma da disjunção (MORIN, 1999), de uma visão 

focada na parte, fragmentada e superficial, referencias que em uma perspectiva 

crítica de EA, queremos nos contrapor. Vivenciar a Rede desta forma é 

reproduzirmos esse paradigma, é fazermos a Rede para uma parte. É cairmos na 
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armadilha paradigmática (GUIMARÃES, 2004) de usarmos a mesma forma de 

pensar pra tentar fazer diferente.  

Na concepção mais inovadora que vimos defendendo ao longo deste 

estudo, a Rede é aberta a todas as compreensões da Educação Ambiental, até para 

que justamente conflitos surjam ali. Se possuirmos uma posição e, neste espaço de 

participação, identificamos coletivos do qual temos afinidades e identidade sobre 

uma determinada concepção de Educação Ambiental, essa posição pode e deve ser 

defendida no espaço da Rede, na perspectiva do embate. Acreditamos, inclusive, 

que se constitui como um novo espaço (público e que não é único na sociedade) de 

atuação para a defesa dessa posição. Mas não é a Rede que defende essa posição, 

é esse coletivo participante da Rede que pode, inclusive organizado como forma de 

movimento representativo dessa posição, usar do espaço da Rede como um espaço 

de participação, de articulação e embate de sua posição política, ideológica para a 

consolidação de uma visão de mundo que se está querendo construir. Essa 

articulação e participação é poder exercer a resistência, é realizar um contraponto, é 

um exercício de cidadania individual e coletiva. Essa seria a perspectiva da Rede 

como espaço de participação, como forma de ação política e de ampliação do 

espaço público, que pelo caráter desterritorializado e possibilidades de alcance, por 

suas conexões entrelaçadas numa escala globalizada, é um espaço propício para o 

exercício de uma cidadania planetária. 

 

 Rede e seu caráter pedagógico 

 
Um ambiente que desvela os conflitos revelando as relações de poder e 

que instrumentaliza o participante para seu posicionamento diante do embate, assim 

como também potencializa o debate na perspectiva dialógica, a reflexão, a 

participação, a articulação política e o exercício de cidadania, é um ambiente que 

assumido no seu caráter formativo, constitui-se como um ambiente educativo. 

O ambiente educativo não é o espaço físico, ele se constitui nas relações 

que se estabelecem no cotidiano dos indivíduos e instituições, entre estes e a 

comunidade, entre comunidade e sociedade, entre seus atores nos embates 

ideológicos por hegemonia aderindo ao movimento da realidade socioambiental. 

Portanto, se constitui no movimento complexo das relações, na relação do um com o 
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outro, do um com o mundo. A educação se dá na relação. Assim como nos 

argumentos de Freire (1968, p.66-69), reconhecemos que: 

 

O sujeito pensante não pode pensar sozinho. Não pode pensar acerca dos 
objetos sem a co-participação de outro Sujeito. Não existe um ―eu penso‖, 
mas sim um ―nós pensamos. É o nós pensamos que estabelece o ―eu 
penso‖, e não o oposto. Esta co-participação dos Sujeitos no ato de 
conhecer se dá na comunicação. [...] A comunicação implica uma 
reciprocidade que não pode ser rompida. Portanto, não é possível 
compreender o pensamento sem referência à sua dupla função: cognosciva 
e comunicativa. [...] O que caracteriza a comunicação enquanto este 
comunicar comunicando-se é que ela é diálogo, assim como o diálogo é 
comunicativo. [...] A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que 
não é transferência de saber, mas encontro de sujeitos interlocutores que 
buscam a significação dos significados.  
 
 

Guimarães (2006) nos alerta para o que chama de ―armadilha 

paradigmática‖, em que o resultado desta armadilha é a reprodução inconsciente 

nas ações individuais e coletivas, com reflexos nas práticas educativas, dos 

paradigmas constituintes da sociedade moderna. A armadilha paradigmática é a 

limitação na compreensão do mundo complexo por apoiar-se no paradigma da 

disjunção (Morin, 2000), isso provoca uma incapacidade discursiva para lidar com a 

complexidade das questões ambientais. De forma recíproca, a incapacidade de dizer 

a complexidade do mundo mantém uma compreensão limitada sobre ele. Limitados 

por uma compreensão de mundo que espelha a racionalidade hegemônica, tende a 

gerar práticas incapazes de fazer diferente do igual prescrito por essa racionalidade, 

mantendo, assim, a hegemonia.  As práticas resultantes desta armadilha 

paradigmática, por não ser consciente, tendem a não saber fazer diferente e 

reproduzir as práticas tradicionais, sufocando a perspectiva crítica e criativa que 

possibilita o fazer diferente. A rede como ambiente vivencial de relações, na 

perspectiva de um espaço de participação em que a diversidade se manifesta, pode 

se consolidar como um ambiente propício para o exercício de ruptura desta 

armadilha paradigmática.  

A armadilha paradigmática tende a produzir práticas pouco críticas, por 

não estar contida nessas práticas um questionamento sobre elas e a 

problematização da realidade vivida, o que as torna um fazer inconsciente. Isso 

dicotomiza reflexão e ação, o que reforça as visões fragmentadas, dualistas e 

dicotômicas de mundo presente no paradigma da disjunção da sociedade moderna, 

naturalizando assim a separação entre refletir e agir. Daí a importância da práxis 
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para a ruptura desta armadilha e hoje, um dos espaços significativos de Educação 

Ambiental para a realização desta reflexão e ação recíprocas, são as redes. Um 

resgatar da pluralidade hoje singular que o Ser Humano estabelece nas suas 

relações com o mundo, de maneira a afirmar a criticidade que abriga em sua práxis, 

como Freire (1992, p. 77-78) nos descreve: 

 

[...] ação e reflexão, de tal forma solidárias, em uma interação tão radical 
que, sacrificada, ainda que em parte, uma delas, se ressente, 
imediatamente, a outra. Não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí 
que dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo. 
A palavra inautêntica, por outro lado, com que não se pode transformar a 
realidade, resulta da dicotomia que se estabelece entre seus elementos 
constituintes. Assim é que, esgotada a palavra de sua dimensão de ação, 
sacrificada, automaticamente, a reflexão também, se transforma em 
palavreria, verbalismo, blábláblá, por tudo isto, alienada e alienante. É uma 
palavra oca, da qual não se pode esperar denúncia do mundo, pois que não 
há denuncia verdadeira sem compromisso de transformação, nem este sem 
ação. 
Se, pelo contrário, se enfatiza ou se exclusiviza a ação, com o sacrifício da 
reflexão, a palavra se converte em ativismo. Este, que é ação pela ação, ao 
minimizar a reflexão, nega também a práxis verdadeira e impossibilita o 
diálogo.    

 

Práxis como reflexão e ação, teoria e prática realizando-se 

reciprocamente, é refletir a ação e agir refletindo. É tornar uma prática inconsciente, 

e portanto reprodutora do que está aí, em uma prática consciente capaz de optar 

pelo caminho que pretende construir; é constituir-se como sujeito de sua história, um 

constituir-se que é individual e coletivo ao mesmo tempo. Este é o objetivo de uma 

Educação Ambiental emancipatória e crítica. A Rede é um meio que propicia a 

reflexão pelo desvelamento dos embates, a problematização da realidade pelo 

debate de idéias, permitindo assim uma percepção mais complexa e menos 

homogênea da realidade e, ao mesmo tempo, permite a participação, não só no 

debate no campo das idéias, mas também para a articulação política e o exercício 

da cidadania. Desta forma, ao assumirmos este ambiente/estrutura em seu caráter 

pedagógico, teremos um grande ganho ao percebermos e estimularmos que o 

processo formativo passe pela vivência de Redes, mas não em uma perspectiva 

individual. Ou ainda, apenas como sujeito de sua história, mas sim como sujeito da 

história que tenha capacidade de contribuir na construção do devir, que se dá na 

relação de um com outro, na ação coletiva. Desta feita, sabemos que a ação da 

parte (ação individual) provoca um fenômeno, mas reduzido e pouco significativo 

para a transformação do todo. A realidade social não é constituída pelo somatório da 



 
81 

 

realidade de cada indivíduo, como se os indivíduos e suas realidades fossem 

autônomos do contexto social (realidade do todo). Há uma relação entre todo e a 

parte. Influência recíproca e simultânea. Disso, resulta a importância do processo 

educativo aderir aos movimentos constituintes da realidade socioambiental em seus 

embates, posicionando-se individual e coletivamente na perspectiva contra-

hegemônica de resistir para transformar. No entanto, resistir apenas individualmente 

contra as forças dominantes do sistema é algo difícil e que gera transformações 

pouco significativas na realidade socioambiental. 

 A perspectiva hegemônica tem em sua racionalidade instrumental uma 

predeterminação do futuro, que reproduz as relações de poder estruturantes da 

realidade presente. Temos na Educação Ambiental crítica o objetivo de contribuir na 

construção histórica de um devir que transforma a realidade presente para além do 

caminho único predeterminado pelas forças dominantes. As Redes podem ser um 

ambiente adequado para a práxis, pois promove uma reflexão desveladora e uma 

prática diferenciada não condicionada pelos referenciais dominantes, em que, seu 

fazer político pedagógico, exerce plenamente a dimensão política do processo 

formativo de uma Educação Ambiental crítica. Assumir a postura crítica de agente 

de transformação da realidade socioambiental é estar consciente da necessidade da 

ação conjunta, da dimensão política do exercício da cidadania coletiva, planetária, 

pois individualmente pouco posso diante da poderosa força hegemônica.  

 Para que possamos resistir e nos colocarmos em uma perspectiva de 

buscar uma síntese dialética que represente uma nova configuração da realidade 

socioambiental, acreditamos na possibilidade da força geradora de sinergia do 

movimento coletivo conjunto Guimarães (2004). Pode ficar parecendo redundante 

coletivo conjunto, mas o autor tem, com isso, a intenção de reforçar a idéia de que 

as ações não se constituem simplesmente de um movimento que agrupa forças 

individualizadas de forma aditiva. E sim, um movimento complexo que produz 

sinergia e que se reflete na idéia das ações dos sujeitos com o outro. No paradigma 

cartesiano da sociedade moderna, o coletivo pode significar o somatório das partes, 

o que não dilui o individualismo e permanece focado na parte. Coletivo conjunto é 

pra reforçar a perspectiva do agir em coletividade e com o outro, a idéia da relação, 

que sem desconsiderar as partes volta-se para a interação, para a conexão. Nisso, 

pela sinergia gerada por uma ação conjunta, produzimos uma força sobressalente 
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para nos colocarmos na resistência e, atuando na correlação de forças, 

contribuirmos na geração da situação resultante de uma realidade transformada. 

 A Rede vivenciada como um espaço participativo pela articulação política 

pode gerar um movimento coletivo conjunto que, no exercício da cidadania coletiva 

como uma práxis, constitui-se também como uma proposta pedagógica. 

 Como já destacamos, a Rede, para potencializar suas possibilidades de 

ser um ambiente/estrutura que volta-se para o novo, deve superar a sua vertente 

virtual, sem também deixar de reconhecer os vários aspectos positivos da facilidade 

e velocidade da comunicação virtual, entre outros. Porém, os momentos presenciais 

em uma Rede são fundamentais para a intensificação da vivência do 1 com 1, da 

construção de sólidas relações o que potencializa a concretização de ações 

coletivas e que virtualmente podem ficar restritas a idéia do 1 + 1, cada um em sua 

casa, atrás do seu computador. Caracteriza-se, assim, um nível de relação 

superficial, em que mediando as relações humanas se interpõe uma máquina que 

reduz as possibilidades das interações humanas em suas complexidades. A escrita 

de um e-mail comunica uma mensagem que, devido ao meio, carece de 

complementação, o que muitas vezes gera distorções e mal entendidos. A 

comunicação na relação pessoal direta se faz por meio de múltiplas interfaces. 

Quando falamos à entonação, ou o silêncio, complementa o sentido, a expressão de 

um olhar, os gestos, os sentimentos presentes podem dizer muito. Ou seja, 

estabelecemos uma complexidade nessa relação direta e presencial que consolida 

uma vivência plena em seu sentido mais humano. Segundo Boff (1999), construímos 

o mundo a partir de laços afetivos. Esses laços tornam as pessoas e as situações 

preciosas, portadoras de valor, e o humano se dá no seu sentido mais pleno, na 

relação presencial do 1 com 1.  

 O virtual e o presencial nas redes de EA, para essa visão educativa, se 

complementam e enriquecem o processo. Um isolado do outro geram pouca força 

para se contrapor a esse mundo globalizado, que se impõe pela força da técnica e 

subjuga o humano. Buscarmos a complementaridade do virtual e presencial no 

processo educativo, é também vivenciarmos privilegiando o humano sobre a técnica, 

é não dicotomizarmos o presencial do virtual, o que nos coloca numa prática que se 

contrapõe ao que está estabelecido.  

 Os diversos princípios constituintes de uma Rede, como a conectividade, 

horizontalidade, diversidade, multiliderança, participação solidária, são valores que 
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não são hegemônicos da racionalidade do mundo moderno. Podermos vivenciá-los, 

como processo formativo, é realizarmos a práxis de ruptura da armadilha 

paradigmática, que nos coloca em um movimento coletivo conjunto de embate, 

resistência e construção de um outro referencial capaz de contribuir com a 

transformação da realidade socioambiental. Viver a conectividade de uma Rede é 

manifestar uma intencionalidade comum que se volta para a relação e cria um 

campo interconectivo gerador de sinergia, que se traduz em uma força total 

resultante que é maior do que a soma das partes. 

A horizontalidade como forma de viver superando hierarquias tão 

fortemente estabelecidas em nossa sociedade entre indivíduos, classes sociais e 

entre Ser Humano e Natureza. Hierarquia essa que se caracteriza por relações 

simplistas e reduzidas, pois unidirecional e estabelecida em relações de dominação 

de um sobre o outro. Vivenciar um ambiente em que se permita a consolidação de 

relações dialógicas que se contrapõe às relações unidirecionais estruturantes da 

nossa realidade atual, assim como estabelecer um nível de igualdade entre as 

partes é permitirmos a realização de práticas diferenciadas, objetivos de uma 

proposta crítica de Educação. 

A realização do princípio da multiliderança que além do exercício da 

liderança para se contrapor a algo dominante, tem também a vivência de liderança 

não hierarquizada, aberta ao outro e ao diferente, assim como ao compartilhamento 

solidário. 

A Rede, como um ambiente plural que se realiza aberto à diversidade, se 

constitui na contra corrente da característica homogeneizadora e unidirecional da 

sociedade moderna, que a tudo quer formatar em seu ―caminho único‖, que busca a 

ordem pela exclusão do que diverge. Possibilitar que a diversidade surja é criar uma 

brecha nesta estrutura monolítica, é tornar a realidade grávida de possibilidades. 

Isso é constituir um ambiente fértil para que o novo surja, como se percebe as 

potencialidades pedagógicas das redes como estrutura/espaço constituído por e 

constituinte de uma Educação Ambiental em seu caráter crítico. 
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4.  TRAM ANDO REDES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

O Diálogo é o encontro amoroso dos homens 
que, mediatizados pelo mundo, o ‗pronunciam‘, 
isto é, o transformam, e, transformando-o o 
humanizam para a humanização de todos. (Paulo 
Freire) 

 

Este capítulo dedica-se a traçar um breve relato para exemplificar o 

processo de edificação e sustentação de Redes de Educação Ambiental. Para tanto, 

nos propusemos a analisar e refletir sobre o processo de concepção, estruturação e 

formalização das Redes de Educação Ambiental, com foco na REBEA, REA/PB e 

REARN. Como forma de ampliar a compreensão das possibilidades das redes usou-

se das análises de entrevistas com sujeitos atuantes na articulação dessas Redes 

de Educação Ambiental. Este percurso objetivou por fim identificar as potencialidade 

e limitações das redes enquanto proposta pedagógica formativa.  

 
 

4 .1  Da c r iação a  execução:  REBE A,  RE A/PB E RE ARN  

 
 
A criação da Rede de Educação Ambiental no Rio Grande do Norte 

(REARN) consagrou-se por uma iniciativa induzida e é um exemplo real do 

movimento desta novidade de estrutura e ambiente. Partindo de sua experiência, 

assim como da REA/PB e REBEA, é possível ter-se uma noção das inúmeras 

mobilizações e ações coordenadas entre indivíduos para que essas Redes fossem 

formadas e mantivessem sua existência. 

A idéia da REARN surgiu durante o V Fórum de Educação Ambiental 

realizado em Goiás, no período de 03 a 06 de novembro de 2004.  Um evento que 

segundo os relatórios divulgados pela Rede Brasileira de Educação Ambiental, 

contou com cerca de 3,2 mil pessoas que se reuniram para discutir sobre as mais 

diversas questões ambientais. Neste evento, sincronicamente, representantes dos 

estados nordestinos iniciaram discussões que obtiveram como propósito tanto 

colaborar com a difusão e enraizamento da EA como aproximar os estados 

nordestinos da própria discussão socioambiental. A sugestão da criação da então 

Rede Nordestina de Educação Ambiental (RENEA) surge como um meio de 

viabilizar estas ações. De abrangência regional, esta proposta de Rede institui um 
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compromisso entre os participantes do evento formalizado na elaboração de um 

documento em forma de abaixo assinado. Neste registrou-se a intencionalidade de 

sua criação. 

A adesão a este documento gerou, de forma implícita nos signatários 

pelos estados nordestinos, um sentimento de comprometimento fazendo com que 

agissem como facilitadores e mobilizadores locais em seus respectivos estados, com 

ações voltadas para captação de elos para o fortalecimento da RENEA. Os que não 

possuíam Redes Estaduais, como o caso do Rio Grande do Norte, se viram 

impulsionados à criação de suas próprias Redes como estratégia de fortalecimento 

tanto das ações internas como a própria criação da RENEA. 

Sendo assim, fruto de articulações realizadas entre a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), CIEA/RN e Rebea, iniciadas durante V 

Fórum Brasileiro de EA (Goiânia, 2004), somadas a novas articulações realizadas 

em Natal/RN, entre diversas Instituições Governamentais, setor privado e sociedade 

civil, nasce em 20 de dezembro de 2004 a REARN, a Rede de Educação do Rio 

Grande do Norte. 

Muito embora o desejo de criação ficasse evidente, para se criar uma 

Rede deve-se sempre estabelecer metas, objetivos, ações, que garantam sua 

existência e longevidade. Estas etapas não chegaram a serem discutidas durante o 

encontro preliminar de Goiânia, fato este bastante polêmico para alguns estudiosos 

da teoria das redes sociais e até mesmo para outras redes. A questão da existência 

da Rede torna-se questionável e instável pela ausência destes acordos. Segundo 

Martinho (2004) esses acordos colaboram para que se estabeleçam os laços de 

comprometimento entre os atores, instaurando uma sensação de pertencimento da e 

na Rede, e consequentemente aumentando o poder de operação.  

Existem algumas questões que prescindem os acordos construídos e que, 

quando expostas e respondidas por seus atores, colaboram para o fator de coesão 

das Redes estabelecido pelos laços de comprometimento. Dentre algumas podemos 

exemplificar duas, como: O que se espera da rede?; De que forma ela vai operar?. 

Pode parecer um tanto quanto contraditório inicialmente, pois parece que 

desenhamos uma rede que praticamente não tem desenho, nem internamente e 

nem externamente, mas não é exatamente desta forma que se constitui o processo 

de formação das Redes.  
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As redes, se não na totalidade, em sua grande maioria possuem normas 

que sob forma alguma devem ser vistas como leis. São normas de conduta interna, 

elaboradas de forma conjunta, amplamente discutidas durante encontros presenciais 

e em listas de discussão quando dada sua efetiva formação. Estas são 

homologadas geralmente em assembléias por todos os atores pertencentes. A Carta 

de Princípios, o Acordo de Convivência, facilitação, animação, secretaria executiva, 

são alguns exemplos. 

A REARN realizou quatro encontros para que esses acordos fossem 

gerados. De maneira consensual e após ampla participação nas discussões de seus 

atores, obedecendo a uma periodicidade quinzenal, pouco a pouco foram ganhando 

forma. 

A Carta de Princípios é elaborada em conformidade com o ideário da 

rede. Nela é exposta de forma clara quem serão seus atores, as ações que serão 

desenvolvidas, os objetivos que almeja e seus princípios.  

Já o Acordo de Convivência, funciona como um regulador de conduta 

para a comunicação interna entre os atores da rede. A facilitação, animação e 

secretaria são maneiras de distribuição da força tarefa, onde estas ações de forma 

coordenadas podem constar neste acordo. 

Vale ressaltar, que tanto os documentos elaborados como as distribuições 

de ações não são fixas ou absolutas e podem ser revistos em qualquer momento e 

por qualquer membro se assim for solicitado.  

As tarefas na REARN são assumidas voluntariamente, em detrimento da 

disponibilidade, seja de tempo ou recursos de cada ator ou representante de 

instituições governamentais ou não. Algumas redes, intituladas redes mais 

complexas, como veremos posteriormente na Rebea, possuem secretaria executiva 

para que garanta a vazão e demanda de trabalho. A REA/PB, muito embora não 

apresente uma demanda complexa de ações como a Rebea, possui Secretaria 

Executiva como um padrão organizativo para suas ações. 

Retomando os questionamentos acerca da existência ou não da rede, a 

RENEA, muito embora não seja o foco de nossa análise, exemplifica bem essa 

discussão. Ela não contou com nenhum destes parâmetros de funcionamento. No 

entanto, planejou, organizou e realizou, na cidade de Natal/RN, o I Encontro 

Nordestino de Educação Ambiental (I ENEA). O evento que contou com a iniciativa 

dos atores da Rede de Educação Ambiental do Rio Grande do Norte, certamente 
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teria sua dimensão reduzida se não houvesse a parceria de mobilização dos elos da 

RENEA em prol da realização do mesmo. O evento realizado no período de 8 a 12 

de agosto de 2005, contou com a participação de todos os Estados que compõem a 

Região Nordestina e com palestrantes que são referência no campo ambiental. 

Vale relatar que as Redes abrigam um caos interno, que se manifesta 

principalmente quando requer o engajamento do maior número de atores possível 

para a realização da ação proposta. Este caso ilustra o processo de planejamento e 

organização do I ENEA, concebido a margem de inúmeras limitações.  

Como pudemos observar, a participação nessas Redes se configura por 

adesões espontâneas, voluntárias, onde cada ator possui níveis de envolvimento 

diferenciados. 

Se fizermos o exercício em enxergar o emaranhado de tantas outras 

Redes que estão envolvidos, fica muito mais fácil a compreensão destas Redes de 

que falamos. Se o todo é composto de Redes de Redes, cada ator, indivíduo ou nó, 

está obrigatoriamente conectado a outras Redes. Estas redes podem ser: de estudo, 

de trabalho, de família, dentre outras que regulam o nível de envolvimento de seus 

atores. Essas outras Redes que os atores das Redes de Educação Ambiental 

pertencem demandam tempo de dedicação e um real comprometimento, o que pode 

influenciar de maneira positiva ou negativa no potencial das Redes de Educação 

Ambiental. 

As principais fragilidades detectadas na articulação da REARN para a 

realização do I ENEA remetem aos paradigmas da globalização, com visões 

centradas em doutrinas ou ideais neo-liberais, onde existe envolvimento dos atores 

apenas se houver uma relação estreita com os interesses e projetos próprios. Um 

processo estratégico e racional, onde as paixões e utopias são descartadas. A falta 

de tempo também se destaca e justifica pelo despreparo de seus atores no trato 

com o fluido. Reservar um tempo, entender que atuar em rede requer uma rotina são 

algumas das premissas que se destacam para a vivência nesse ambiente. 

Outras fragilidades se restringem à esfera instrumental de 

operacionalização. A falta de um local específico, mesmo que não fixo, mas 

capacitado para dar seqüência às tarefas necessárias foi um grande problema. Por 

vezes os membros da REARN se reuniam com o intuito de aproveitar o momento 

oportuno para, se não esgotar, realizar algumas tarefas e eram impossibilitados em 

detrimento da falta de recursos técnicos e orçamentários.  
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Segundo os relatos descritos, lançamos a seguinte questão: uma rede 

necessita obrigatoriamente de estruturas organizacionais para existir? Se tomarmos 

como referência o caso REARN a resposta seria não, porém o exercício deste 

processo em rede sem alguns atributos básicos, pode sujeitar as Redes a longos 

períodos de refluxo, comprometendo sua força latente de ação, contrariando os 

princípios básicos das Redes.  

As Redes, quando estruturadas em padrões organizativos que ramificam 

em relacionamentos complexos, acabam por adquirirem similitudes de um sistema 

vivo. Sendo assim, entendidas como ecossistema, sempre têm que gerar, dar vida. 

Essa foi uma das questões que culminou e se fez pauta no encontro com o Órgão 

Gestor e a Malha das Redes, realizado em Brasília em 2005 (ANEXO C). A 

promoção desse encontro atende as necessidades sugeridas por Martinho (2004a) e 

que destaca os encontros presenciais como estratégia de coesão para as Redes. A 

realização do encontro presencial entre os representantes16 das mais diversas redes 

é uma tendência que se generaliza como sendo de extrema necessidade. Os 

encontros presencias são entendidos como espaços de conversação que favorecem 

a discussão das limitações e potencialidades das Redes. 

Vigora, entre os atores das Redes, a necessidade de se reunirem 

presencialmente para planejarem, concretizarem e assumirem ações conjuntas. 

Nestes encontros presenciais, os pontos ou nós ganham cor, cara, corpo e forma 

completando todo o ciclo sistêmico que é proposto. Quando se consegue unir 

presencialmente um grupo de pessoas, elas carregam uma gama enorme de 

símbolos, crenças, ideais, valores, emoções, diversidade cultural, visões de mundo, 

que são diluídos na dispersão do ambiente virtual. 

Segundo o SUJEITO E, nos encontros presenciais as redes ganham 

fôlego, a exemplo da Assembléia de encerramento do I ENEA, onde 60 atores das 

diversas redes que habitam o nordeste se comprometeram em contribuir com a 

consolidação da RENEA. 

Sendo assim, o processo de criação da Rede de Educação Ambiental do 

Rio Grande do Norte teve, como mola propulsora, a iniciativa induzida por atores 

experientes nas tramas das Redes que, percebendo a importância dessa estrutura 

                                                      
16

 As Redes num processo democrático interno, intitulam segundo conveniências um de seus atores 
como porta voz da Rede que pertence. Esse ator normalmente é reconhecido como o representante 
da Rede naquele momento específico. 
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para o desenvolvimento e enraizamento da educação ambiental do Rio Grande do 

Norte, contatou num processo de grupalização, uma malha de atores emaranhados 

com a questão ambiental. Dentre estes, indivíduos e instituições, para apresentar a 

proposta de se implementar uma Rede de educação ambiental no Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Como relatado anteriormente, o primeiro encontro para articulação da 

REARN é datado de 20 de dezembro de 2004. O convite foi feito a indivíduos e 

representantes de várias instituições, porém apenas 18 pessoas compareceram. 

Dentre estas, representantes de organizações governamentais, não governamentais 

e cidadãos com interesse pela temática ambiental. Hoje a REARN conta com a 

utilização de lista de discussão17 criada em 28 de Janeiro no ano de 2005 para 

realizar a sustentação da Rede. Nesta lista que atua sob nome de Grupo de 

Discussão, onde possui 50 atores cadastrados. 

Já a Rede Brasileira de Educação Ambiental (ReBEA), foi articulada de 

forma espontânea durante a preparação da Rio92, no ambiente dos Fóruns de 

Educação Ambiental promovidos em São Paulo. Porém, intencionalmente num 

movimento de grupalização que objetivou o vínculo constante entre os participantes 

e as inúmeras experiências de educação ambiental. 

Seu lançamento situa-se no II Fórum de Educação Ambiental, realizado 

em março de 1992. Este, berço também de articulações que, durante 1a Jornada 

Internacional de Educação Ambiental, resultou no Tratado de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (ANEXO B). O Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global 

(1995), é um documento gerado num esforço coletivo e elaborado em rede de 

indivíduos das mais diversas localidades, lançado oficialmente por autoridades 

governamentais presentes na Rio92, onde reconhecem: 

 
[...] o papel central da educação na formação de valores e na ação social, 
‗se comprometendo‘ com o processo educativo transformador através do 
envolvimento pessoal, de nossas comunidades e nações para criar 
sociedades sustentáveis e eqüitativas. (1995).  

 
 

Constituindo-se como referência para  os educadores ambientais, o 

Tratado (1995) foi adotado como a carta de princípios da Rebea. 

                                                      
17

A REARN se utiliza da ferramenta eletrônica disponibilizada pelo YAHOO como forma de nutrir sua 
sustentação. O nome de seu endereço de e-mail do grupo é rede_ea_rn@yahoogrupos.com.br. 
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Lançada oficialmente na Rio92, a Rede das Redes, como é chamada por 

assumir perfil ampliado de facilitadora para a criação e sustentabilidade de Redes e 

articuladora destas, realizou vários encontros de ambientalistas e de educação 

ambiental que detalharam estratégias para sua viabilização, princípios para a 

atuação em rede e para a formatação da Rebea como coordenação nacional. 

A ReBEA é formada pelas multirelações entre instituições e pessoas de 

diversos setores: organizações sociais, universidade, governo, empresas, entre 

outros. A malha das relações constitui um ambiente multisetorial de comunicação, 

com objetivos compartilhados para a construção da sustentabilidade local e global, e 

o aprimoramento da educação ambiental. Por conseqüência, a ReBEA é o elo de 

ligação entre as outras Redes de Educação Ambiental, tanto as locais, estaduais, 

regionais, etc., como também de outras redes relacionadas à temática ambiental. 

Assim, seu campo de atuação engloba todas as regiões brasileiras, onde 

a maioria dos seus atores é liderança na área de educação ambiental e é formada 

por profissionais de diversas áreas. No entanto, predomina a formação acadêmica 

em pedagogia e/ou com pós-graduação na área de educação, seguida por 

especialização em gestão ambiental ou áreas afins (OLIVATO e AMARAL, 2004). 

A dinâmica de auto-organizativa da Rebea é formada por seus atores 

(membros) em si, os elos e a facilitação nacional. Seus elos locais e as Redes 

Educação Ambiental são o espaço do presencial e centros ou nódulos de maior 

densidade. 

A ReBEA, em seu movimento de fluxo e refluxo, teve em uma fase 

recente a secretaria executiva sob a responsabilidade do Instituto Ecologista de 

Desenvolvimento – Bioconexão. Psteriormente também foi sediada no Instituto 

Ecoar para a Cidadania (SP) e, atualmente, sua Secretaria Executiva encontra-se 

sobre a responsabilidade da Associação Ecomarapendi, no Rio de Janeiro. 

Para Martinho (2004), a decisão de se instituir uma secretaria executiva 

na Rede, ocorre geralmente em Redes mais complexas devido ao grande fluxo de 

ações. As secretarias executivas assumem a responsabilidade de agilizar a 

execução das operações das Redes. A Rebea em seu estágio ampliado de 

possibilidades exige a burocratização para que possam ser atendidas as demandas 

existentes. 

Os atores que assumem as responsabilidades da secretaria executiva da 

Rebea, assim como o local sede de funcionamento, possuem caráter temporário, 
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porém as responsabilidades e funções da secretaria executiva são permanentes. 

Dentre estas destacamos: manter cadastro de entidades e atores facilitadores; 

apoiar ações das entidades facilitadoras que envolvam a Rebea; organizar e 

secretariar as reuniões da facilitação e articular facilitadores e instituições tendo em 

vista o cumprimento de seus objetivos.  

Podemos dizer que a ReBEA desenvolveu-se em ampla visibilidade nas 

vias do ciberespaço, o fato que a fez ser reconhecida erroneamente, por grande 

maioria de seus membros, com uma rede virtual. Possui uma lista aberta 

(http://br.groups.yahoo.com/group/REBEA/) que congrega os membros cadastrados 

e que se constitui como espaço de maior participação. A lista, criada em 4 de 

setembro do ano de 200218, é um espaço de deliberação, discussão, diálogo de 

questões relativas à gestão da Rede, sendo moderada e administrada pela 

secretaria executiva. A gerência da REBEA é realizada on-line também por lista de 

discussão administrada e moderada pela secretaria executiva, restrita aos membros 

da Facilitação Nacional. 

Certamente não são raros os equívocos de conceituação sobre as Redes 

quanto à questão da virtualidade como fator fecundo e único de operação, o que as 

engessa sob o rótulo de redes virtuais. Em se tratando do caso das listas de 

discussão o SUJEITO G (APÊNDICE J) nos esclarece que: 

 
 

A Lista de Discussão da rede é um indicador da participação, mas não 
encerra todos os participantes da rede, a rede é uma estrutura de relações 
sociais, então dentro dessas relações sociais das pessoas que estão nesta 
lista de discussão na internet [...] existem pessoas que não participam da 
lista e que estão atuando nessa mesma articulação. Então, a rede não pode 
nunca ser entendida como [exclusivamente] uma estrutura de comunicação 
virtual, pela internet. Ela é mais do que isso, ela as vezes envolve 
complementos e parcerias bilatérias entre instituições, entre pessoas que 
muitas vezes nem sequer estão representadas em listas de discussão. 
 
 

A Rede possui um site, hospedado na Univali (que se encontra neste 

momento fora do ar) alimentado por seu Núcleo de Conteúdo formado por 

profissionais capacitados. 

Constantemente há novos movimentos de ação difusa que visam a 

iniciativa e estímulo ao surgimento e fortalecimento de multilideranças. Um destes 

movimentos se inicia com a constituição de Grupos de Trabalho. Destacamos que a 
                                                      

18
 Dado coletado diretamente na Lista de discussão da Rebea, http://www.rebea.org.br, acessado em 
dez de 2006). 

http://br.groups.yahoo.com/group/REBEA/
http://www.rebea.org.br/
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Rebea atua sob dinâmica de rede de relações focada nas pessoas e não nas 

instituições, as quais são reconhecidas como estratégicas no processo de 

sustentação. Este reconhecimento não é excludente a participação das Instituições, 

ao contrário, elas atuam, mas não tem peso ou espaço maior que as pessoas nas 

deliberações e rotinas da rede. Essa característica faz com que participar e operar 

na Rede, atendendo aos processos de horizontalização e aos movimentos da auto-

organização, seja uma experiência de aprendizagem permanente de novo fazer 

político, tendo como habilidades a serem aprendidas e desenvolvidas: a 

colaboração, o compartilhamento, o respeito à diversidade, a autonomia, a 

insubordinação. 

A ReBEA tem por princípio ser o elo de ligação entre as outras Redes de 

EA (locais, estaduais etc), além de outras relacionadas à temática. Abriga um 

grande número de membros que são elos, facilitadores, ou mesmo elos fortes de 

outras redes. Assim, todos os atores de Redes de Educação Ambiental, de uma 

forma ou de outra, estão ligadas a Rede Brasileira de EA. Um número significativo 

participa de lista de discussão on-line. A lista conta hoje com um número de atores 

associados que oscila em 450. Um número impreciso, que oscila por seguir o 

princípio autônomo e aberto que estrutura e organiza a Rede desde a data de sua 

criação. 

A Rede de Educação Ambiental da Paraíba (REA/PB) surgiu da iniciativa 

de educadores e pesquisadores ambientais, representantes de instituições 

governamentais e não-governamentais do estado da Paraíba. Sua criação contou 

com espaço de realização da II Conferência Nacional de Educação Ambiental, em 

outubro de 1997, em Brasília. Os participantes paraibanos tiveram como ideal 

comum, suprir a carência existente no Estado da Paraíba de um organismo difusor e 

congregador de informações e mobilizador de pessoas e entidades para a realização 

de eventos pertinentes à EA. 

Como podemos observar e segundo a fala do SUJEITO F (APÊNDICE J), 

durante o evento, a magia dos encontros também se fez presente, 

 

Representantes de várias instituições da PB lá estavam na categoria de 
delegados (as) e inspirados [...] do pessoal de Sergipe, que naquela época 
se mobilizava para concretizar a REASE, também se reuniram e chegaram 
a conclusão que na Paraíba também existia o clima, o entusiasmo e, 
sobretudo, a necessidade, de se criar uma estrutura que permitisse o 
diálogo entre as pessoas, poucas aquela época, conversarem, trocarem 
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figurinhas sobre EA, realizarem coisas da EA juntas. (SUJEITO F, 
APÊNDICE J) 

 
 
Através dessa fala, podemos deflagrar a necessidade de novas formas de 

relacionamento pautadas em ações de articulação conjuntas e colaborativas como 

forma de enfrentamento da crise socioambiental, estas possibilitadas pela novidade 

da estrutura das Redes. Para Costa, Lima e Cortez (2000): 

 
 

Juntar esforços nos pareceu naquele momento, o caminho mais eficaz para 
otimizar a performance da Educação Ambiental nos segmentos da 
sociedade que ainda careciam de assistência nesta área. Por outro lado, 
vimos na parceira a possibilidade de modificar uma prática habitual do 
trabalho isolado de pessoas e entidades, ou quando muito de parcerias 
temporárias. 

 
 
A REA/PB estrutura-se organizacionalmente através de um documento 

intitulado regimento, debatido e elaborado democraticamente de forma participativa 

por sua Coordenação Executiva e submetido à aprovação em assembléia pelos 

atores da Rede. 

A sustentabilidade de seu padrão organizacional conta com a estratégia 

do acordo de cooperação entre múltiplos dirigentes de Instituições Governamentais. 

Este acordo, que formaliza o pacto de cooperação, visa suprir a fragilidade 

operacional percebida nas Redes. Nele, as instituições comprometem-se em 

disponibilizar profissionais da Educação Ambiental para que as Instituições sejam 

representadas nas reuniões deliberativas.  

Como membros do cenário da Coordenação Executiva da REA/PB, 

participam tanto as instituições signatárias do compromisso, dentre estas: a 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB); o Centro Federal de Ensino Tecnológico 

da Paraíba (CEFET/PB); o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA); Delegacia do Ministério da Educação e Cultura na 

Paraíba5 (DEMEC); a Secretaria de Educação do Estado (SEC/PB); a 

Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA) e Secretaria de 

Educação do Município de João Pessoa (SEDEC/JP); assim como os 

representantes de todos os profissionais apoiadores dos objetivos e ações da 

REA/PB. 
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Sua coordenação executiva desempenha suas atribuições sob os moldes 

descritivos que caracterizam uma secretaria executiva e sendo de sua 

responsabilidade principal a responsabilidade de gerenciamento da Rede. 

A particularidade de implementação da coordenação executiva merece 

destaque e deve-se ao fato da tensão que predomina nas Redes quanto às 

estruturas projetadas e estruturas emergentes. 

Esclarecemos que as Redes são estruturas emergentes que determinam 

segundo suas especificidades os mecanismos de como operar segundo a 

experiência que se constitui em sua vivência de Rede. Martinho (2004, p. 115) 

manifesta que em se tratando da necessidade de implantação de organogramas que 

desenham de forma projetada as iniciativas das Redes, deve-se atentar para ―o 

conceito de rede e as questões de método que ele coloca têm implicações diretas 

sobre a prática – e evocam para uma mudança concreta das formas de trabalhar‖. 

Reserva-se este cuidado da REA/PB, pois o SUJEITO F (APÊNDICE L) 

assegura que: 

 

E interessante que dependendo do grupo de animação algumas redes 
podem vir a não ser diferentes das formas habituais de mobilização, 
todavia, acredito que deve ser diferente. [...] Entretanto na organização em 
rede ‗da REA/PB‘ este ponto está sempre presente, mesmo que não seja 

adotado, busca-se a horizontalidade na gestão, condução enfim. (SUJEITO 

F, APÊNDICE L) 

 

 

De certa maneira, o desenho que se forma pela diversidade dos atores da 

coordenação executiva e suas instituições, favorece, no caso da REA/PB, dinâmicas 

invisíveis que criam possibilidades de intervenções em ações políticas e educativas 

para a ampliação fecunda das missões tanto da REA/PB como das Instituições que 

a apóiam. 

Dentre as missões objetivadas pela REA/PB, destacam-se as ações de: 

realização de eventos, palestras, seminários, capacitações, consultorias e 

organização de fóruns de discussões temáticas. A edição bimensal do periódico 

REAção, é vista como marco de superação dos limites da Rede possível apenas via 

fomento da iniciativa privada. Contudo, a oferta e desafios das possibilidades 

variadas oriundas da vivência nas Redes e a iniciativa em viabilizar tantas outras 

são como um exercício didático. 
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Da experiência concreta destas três Redes (REARN, ReBEA e REA/PB), 

constatamos que assemelham-se em ações, mas podem diferenciar-se nos padrões 

organizativos. Mais que descrevê-las em trajetórias e práticas, servimo-nos dos 

cenários e bastidores das dinâmicas de conectividade, cerne de novas formas de 

relação e comunicação constituintes, como contraponto de reflexão dos limites e 

potencialidade das Redes. Com estes deflagramos também, ensinamentos que 

contribuem como superação exigida dos atores das Redes para o exercício da 

vivência em Rede, como processo formativo e subsídios para que outras se formem. 

 
 

4.2  Do presencia l  ao vi r tua l  

 
 

Observamos anteriormente que tanto a REARN, a ReBEA como a 

REA/PB foram formadas e lançadas durante o acontecimento de encontros 

presenciais, de intensa mobilização, em prol de um projeto coletivo. No entanto, 

entendemos estes espaços como ambiente do primeiro passo de uma longa jornada 

de um movimento de coletivo que ambiciona uma intervenção para o exercício da 

cidadania.  

A Rede, quando sustentada nas relações em padrões morfológicos não 

lineares, estes protagonizados por humanos é, no mínimo, entendida como uma via 

de informação. Nesta, prescinde a permanência da comunicação, com a intenção 

―de distribuir numa miríade de pontos a capacidade de ação do sistema de maneira 

a manter perene ou ampliar essa capacidade de ação‖ (MARTINHO, 2004a, p.1). 

Para tanto, planejar e sistematizar um elenco de atribuições, que no caso particular 

das Redes de Educação Ambiental, são aceitos conforme a vontade e interesse de 

cada ator (nó), proporcionam uma multiplicidade de caminhos que retro alimentam 

as Redes. 

Portanto, para que consigam efetivar suas ações, faz-se necessário que 

os atores envolvidos na Rede desenvolvam estratégias que garantam a 

permanência da coesão e comunicação entre seus atores e que os faça estar em 

Rede. 

No tocante deste esforço, a promoção de reuniões, grupos de estudos, 

cursos, palestras e grandes eventos, constituem-se como encontros presenciais. 

Nesses encontros, os laços de afetividade se estreitam e o sentido de pertencimento 
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se alarga. Com pequeno ou grande número de atores ou não das Redes, os 

encontros presenciais possibilitam grande fluxo de idéias, participações, 

cooperações, trocas de informações, reflexões, multilideranças, tomadas de decisão, 

ações compartilhadas; todas ações de vivência democrática que fundamentam as 

Redes.   

A ReBEA é uma potencial protagonista destes encontros presenciais. No 

período de menos de um ano, chegou a participar, organizar e mobilizar cerca de 26 

eventos19
 nas mais diversas localidades do Brasil. Esses eventos são conclamados 

pelos atores das Redes, pela oportunidade que se cria em dar contornos a rostos 

distantes que se perdem nas lembranças geradas pelas distâncias, pois como 

vimos, enredam atores das mais longínquas localidades. A REARN, REA/PB, e 

Rebea, assim como as outras tantas Redes, no exercício da cidadania que lhes 

impera, operam de forma inclusiva e emancipatória, ampliando suas ramificações 

através de seus nós, podendo ocasionar que estes nós se tornem elos fortes para 

capilarizar a Rede. 

A idéia de elo surge para caracterizar a ligação que este nó gerou ao 

emergir uma outra rede. O nó é visto como elo entre a rede da qual fazia parte e a 

rede que se formou a partir dele. Sendo assim, é inviável se medir a quantidade de 

nós e elos existentes nas Redes devido à facilidade que se expandem.  

Uma dinâmica de comunicação que atenda á complexidade dos eventos e 

a diversidade de seus atores que habitam na dispersão espacial, opera nos limites 

sociais e econômicos.  Diante esta expansão, torna-se inviável uma ação 

concentrada presencial. Conflitos de agendas, embates internos, escassez de 

recursos para o comparecimento nestes encontros, são os principais problemas 

citados pelos atores das Redes. 

Muito embora a ação concentrada seja o ideal de manifestação das 

Redes, a ação difusa tornou-se a principal forma de atuação delas. Para Martinho 

(2004b, p.83), a ação concentrada consiste em: 

 
 
[...] muitos elementos diferentes atuam de forma combinada como se 
fossem um só corpo. A situação na qual se baseia o conceito de ação 
concertada é a do concerto, em que os vários instrumentos musicais de 

                                                      
19

 Fonte: http://www.ecomarapendi.org.br/Rebea/Eventos/eventos.htm 
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uma orquestra contribuem, cada qual à sua maneira, com a produção da 
sinfonia. 

 

 
As Redes de que falamos, operam em grande parte do tempo por ações 

difusas, onde as ações são compartilhadas e executadas, dentro de uma dinâmica 

coletiva. A utilização da comunicação à distância possibilitada pela Internet, é o 

recurso mais utilizado para que se mantenha a comunicação dessas ações. Grupos 

de Trabalho, listas de discussão, chats e páginas na Internet, são recursos de 

comunicação previstos na pauta das Redes operativas e informacionais20. 

Castells (2003), um dos principais estudiosos da sociedade em rede, traz 

diversas reflexões sobre as formas de relações promovidas pela Internet. Um ponto 

interessante e bastante pertinente para as Redes, discutido pelo autor, é a questão 

da sociabilidade na Internet. Afirma que a Internet não muda o comportamento dos 

indivíduos, mas, ao contrário, são os comportamentos, moldados por uma nova 

realidade, que são reproduzidos na rede. Destaca, também, que embora a Internet 

gere sociabilidade, as relações quando mediadas por ela se constroem de forma 

diferente das interações físicas.  

As relações construídas pela internet, ainda se estabelecem em grande 

parte pautadas em interesses individuais, particularizando o benefício próprio, 

resultando uma tendência de que os laços estabelecidos nessas relações sejam de 

ordem superficial.  

Para que haja a ruptura desta tendência de reproduzirmos no espaço 

virtual os paradigmas estruturantes da realidade social, faz-se necessário uma 

intencionalidade, por parte de seus usuários, de vivenciar uma nova organização 

que se estrutura hoje como potencialidade nas Redes de educação ambiental. Este 

espaço planejado funciona como uma ampliação do espaço público. As Redes não 

se traduzem pelo espaço gerado pela Internet, não é fruto da Internet. A internet e 

seus recursos são apenas um espaço de possibilidades para se reconstruir a 

realidade.  Segundo Levý (1999, p. 186): 

 
 

O nervo do ciberespaço não é o consumo de informações ou de serviços 
interativos, mas a participação em um processo social de inteligência 

                                                      
20 

Toda rede operativa é uma rede informacional. As redes informacioanis se limitam a trocar 
informações, enquanto as redes operativas, além de trocarem informações, realizam pesquisas, 
são interlocutoras de negociações políticas, captam e democratizam recursos, entre outros 
projetos. 
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coletiva. [...] A verdadeira democracia eletrônica consiste em encorajar, 
tanto quanto possível – graças às possibilidades de comunicação interativa 
e coletiva oferecidas pelo ciberespaço -, a expressão e a elaboração dos 
problemas da cidade pelos próprios cidadãos, a auto-organização das 
comunidades locais, a participação nas deliberações por parte dos grupos 
diretamente afetados pelas decisões, a transparência das políticas públicas 
e sua avaliação pelos cidadãos. 

 
 
Podemos deflagrar esta mesma linha de raciocínio, traduzida na fala do 

SUJEITO C (APÊNDICE I), quando disserta sobre sua particular visão quanto a 

apropriação dos meios de comunicação e informação pela sociedade e 

especificamente pelas Redes, para a ruptura dessa tendência. Ele nos atenta para o 

fato de que: 

 
[...] o sistema de comunicação, a questão da informática, da internet, [...] 
são tecnologias que, na maior parte das vezes, estão a serviço dessas 
perspectivas mais hegemônicas, mais eu acho que a gente [ator da Rede] 
pode nessa perspectiva se apropriar [dessa tecnologia] buscando, usando 
desse próprio meio, para então consolidar uma posição de resistência, uma 
posição de contraponto, e a rede eu acho que nesse sentido tem um 
potencial muito grande. (SUJEITO C, APÊNDICE I) 

 
 
Vimos que os atores das Redes se conectam de forma espontânea ou 

intencional, mas sempre de maneira voluntária. E sendo estas Redes compostas por 

atores diversos, vistas como um espaço de relação, aberto, plural, democrático e 

que opera na verticalidade, onde as informações circulam livremente e, pela não 

linearidade de seus fluxos, se constituem num ambiente de possibilidades onde seus 

atores se mobilizam e organizam-se, para o desenvolvimento de ações diversas. 

Destacamos o movimento de articulação e organização para o 

planejamento, desenvolvimento e implementação de dinâmicas de comunicação. No 

entanto, para que haja a fundamental complementaridade sinergética entre o virtual 

e o real, é necessário que se estabeleçam estratégias de momentos presenciais, em 

que estes planejamentos, ações e outros se revigorem mutuamente nos laços 

estabelecidos em ambas as situações.  

 A ReBEA é uma experiência que vem se estruturando nesta teia que se 

tece. O desenvolvimento de sua página na internet é exemplo desse tecer. 

Inicialmente, teve uma página hospedada no provedor da USP 

(www.ciagri.usp/~rbea) e até recentemente, 2006, possuía outra, 

(www.rebea.org.br/) hospedada desde 2001 no provedor da Universidade do Vale do 

http://www.ciagri.usp/~rbea
http://www.rebea.org.br/
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Itajaí (http://cehcom.univali.br/rebea/). Atualmente, as duas páginas da ReBEA 

encontram-se desativadas por limitações operacionais e financeiras. 

Dentre os objetivos e possibilidades da disponibilização da página na 

internet, destaca-se o ambiente que se oportuna para a visibilidade e amplitude das 

experiências em educação ambiental para indivíduos. Este ambiente se consagra 

como um grande cardápio de aprendizagens para profissionais e interessados pelas 

questões socioambientais. Para Tonso (2005), os cardápios de atividades, 

extrapolam as ofertas já sabidas como idéias e projetos, exigindo a oferta de ―um 

elenco de atividades que têm por objetivo proporcionar a formação‖. (TONSO, 2005, 

p. 49). 

Na transparência do ambiente de página, exemplificada abaixo pela 

FIGURA 1, prevalecem as produções dos atores das Redes. Dentre as produções e 

compartilhamentos coletivos, a página da Rebea abrigava: resenhas, notícias da 

atualidade, documentos de referência, projetos, agenda de eventos, entrevistas, 

artigos, informações específicas da malha da Rebea, dentre outros. 

 

 

 
 
FIGURA 1- Primeira rolagem da página principal da Rebea, sob o domínio: www.rebea.org.br/ (site 
indisponível) 

 
 
Trilhando essa dinâmica de comunicação, revelam-se sinergias 

operacionais e informacionais, dois fundamentais momentos peculiares desta 

http://cehcom.univali.br/rebea/
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novidade que são as Redes e que contribuem para a formação da cidadania. 

Formação que se inicia no momento da mobilização e articulação de seus atores 

para gerar uma ação, que se apropria da ferramenta tecnológica que propicie a 

oferta difusa de conteúdos diversos, e se completa na real democratização da 

informação para a sociedade.  

Segundo Melo (2001), neste ambiente gerado pelo movimento das 

Redes, entendido como espaço para a disseminação e produção de conhecimentos, 

e refinado em seus conteúdos: 

 
 
[...] ocorre o desenvolvimento da socialização e sistematização do 
conhecimento, as NTICs podem contribuir para uma nova construção 
dialógica entre ecosfera (esfera das relações sociedade-natureza) e 
noosfera (esfera das idéias) e para (re)construir valores e atitudes 
necessários aos indivíduos e coletividades humanas a fim de que exerçam 
com competência as habilidades voltadas para a conquista e 
desenvolvimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado. (MELO, 
2001, p. 15) 

 

 

Esta prática, resultante e produtora de articulações e difusora da cultura 

organizacional das Redes, contribui para a construção de valores constituintes para 

a formação de uma cidadania planetária. Esta dinâmica pode ser entendida como 

uma dimensão pedagógica que se forma, pois: 

 
 

[...] uma comunidade que mantém uma rede ativa de comunicação 
aprenderá com seus erros [e acertos], pois as conseqüências [...] se 
espalharão por toda a rede e retornarão para a fonte ao longo de laços de 
realimentação. Desse modo, a comunidade pode corrigir seus erros, regular 
a si mesma e organizar a si mesma. (CAPRA, 1997, p.78) 

 
 
Consta nos relatos que se generaliza sobre as Redes, o apontamento da 

falta de recursos financeiros para manter um fluxo regular e qualificado de 

informações que efetivamente interessem e apóiem o educador ambiental. No caso 

específico da Rebea, estas fragilidades culminaram na retirada do ar de sua página, 

permanecendo apenas, a página (FIGURA 2 e FIGURA 3) da secretaria executiva 

(http://www.ecomarapendi.org.br/Rebea/index.htm).    
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FIGURA 2 - Primeira rolagem da página principal da secretaria executiva da Rebea, sob o domínio: 
http://www.ecomarapendi.org.br/Rebea/ 
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Secretaria Executiva da 

REDE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL  

Secretaria Executiva da Rebea - Associação Ecológica 
Ecomarapendi  

Rua Paissandu, 362 - Laranjeiras - cep 22210-080 - Rio 
de Janeiro, RJ 

Tel: (21) 2552-5996 - Fax: (21) 3237-1287 - contato: 
redes.EA@terra.com.br 

 

 

 

VI Fórum Brasileiro de Educação Ambiental 

previsão: Rio de Janeiro, maio de 2008 
  

- A caminho do VI Fórum Brasileiro de EA - Histórico. 

- O VI Fórum começou: o Encontro OS OLHARES DA JUVENTUDE SOBRE O 
TRATADO DE EA (Pirenópolis, GO). 

- AGENDA DE ENCONTROS POR TODO O BRASIL.  

- Carta Aberta do Órgão Gestor da PNEA à Rebea, sobre o VI Fórum. 

 
O Órgão Gestor da 

Política Nacional de 
Educação 

Ambiental (PNEA) 
apresenta, para 

debate com a 
sociedade, sua 
proposta de um 

Sistema Nacional 
de Educação 

Ambiental 
(SISNEA). 

 Apresentação do 
SISNEA  

 Conheça a 
proposta do 
SISNEA (Texto-
base da Consulta 
Pública)  

 Entre na sub-
página da 
Consulta Pública  

Está no ar o SIBEA - Sistema 
Brasileiro de Informação em 

Educação Ambiental. 

Conheça e use o Sibea, 
vamos pintar junt@s o 

quadro da EA no Brasil. 

Lançado o volume 2 da 
Revista Brasileira de 

Educação Ambiental - 
RevBEA. 

Visite o site da Revbea. 

 
Conh
eça a 
Asso
ciaçã

o Internacional de Investigadores  
em Educação Ambiental. 

Conheçam e usem o portal 
da Rejuma (artigos, chat, 
fórum, notícias, wiki e 
muito mais). Estamos 
todos junt@s, entrelaçados 

em rede... 
obrigada, 
Rejuma!    

 
Rebea no Orkut:      Rebea        Eu fui ao V Fórum de EA      Construindo o VI Fórum de EA 

 

           
 
FIGURA 3 - Conteúdo da Página da Secretaria Executiva da Rebea 

 
 
A página em particular da Rebea, além da possibilidade de difusão e de 

armazenamento que congrega, é ambiente oportuno da visibilidade de experiências 

mailto:SERebea@br.inter.net
http://www.ecomarapendi.org.br/Rebea/VIForum/index.htm
http://www.ecomarapendi.org.br/Rebea/VIForum/index.htm
http://www.ecomarapendi.org.br/Rebea/VIForum/index.htm
http://www.ecomarapendi.org.br/Rebea/VIForum/index.htm
http://www.ecomarapendi.org.br/Rebea/VIForum/index.htm
http://www.ecomarapendi.org.br/Rebea/VIForum/index.htm#agenda
http://www.ecomarapendi.org.br/Rebea/VIForum/index.htm
http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=20&idMenu=5381
http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=20&idMenu=5381
http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/sisnea_textobase.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/sisnea_textobase.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/sisnea_textobase.pdf
http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=20&idMenu=5425
http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=20&idMenu=5425
http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=20&idMenu=5425
http://www.ecomarapendi.org.br/Rebea/SIBEA/index.htm
http://www.ecomarapendi.org.br/Rebea/SIBEA/index.htm
http://www.ecomarapendi.org.br/Rebea/SIBEA/index.htm
http://www.ecomarapendi.org.br/Rebea/SIBEA/index.htm
http://www.ufmt.br/remtea/revbea/index.htm
http://www.ufmt.br/remtea/revbea/index.htm
http://www.nerea-investiga.org/
http://www.nerea-investiga.org/
http://www.nerea-investiga.org/
http://www.nerea-investiga.org/
http://www.nerea-investiga.org/
http://www.nerea-investiga.org/
http://www.rejuma.org.br/
http://www.rejuma.org.br/
http://www.rejuma.org.br/
http://www.rejuma.org.br/
http://www.rejuma.org.br/
http://www.rejuma.org.br/
http://www.rejuma.org.br/
http://www.rejuma.org.br/
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=671647
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2812802
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=15819981
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em educação ambiental e áreas afins por caminhos diversos. Estes contribuem para 

a democratização de saberes significativos e para a culturalização ativa de seus 

atores, profissionais comprometidos ou interessados na temática ambiental e suas 

vertentes.  

Já a página da secretaria executiva da Rebea, desenvolve-se e opera sob 

a mesma dinâmica da página principal da Rebea, porém o cardápio que 

disponibiliza, não preenche a lacuna que se faz de informações, estas exigidas pelos 

atores das Redes e deixa de contemplar objetivos propostos na descrição de suas 

ações e objetivos. 

Com o intuito de tornar mais evidente o prejuízo causado à parte, e 

indiretamente ao todo, devido à retirada para acesso na internet da página da 

ReBEA, observamos, sem maiores aprofundamentos de análise ou cálculos 

estatísticos e partindo dos dados referenciados abaixo pelas FIGURAS 4, 5, 6 7, que 

em termos comparativos, o número de acessos à página da ReBEA por internautas, 

estes atores ou não das Redes, num período de 30 dias, é de 4.346 internautas. 

Representa quase 3.000 acessos a mais que uma página do Ministério do Meio 

Ambiente obteve num período de quase 12 meses.  

 

 

FIGURA 4 - Tabela resumo de visitação
21

 no mês de janeiro de 2006 e comparação com 
o mês de dezembro de 2005. (OLIVATO e AMARAL, 2004) 

                                                      
21 Sistema WEBOSCOPE FREE para a medição de tráfego e a análise de audiência das 

páginas web. 
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FIGURA 5 – Número de Visitação por países
 22

 a página da Rebea. (OLIVATO e 
AMARAL, 2004) 

 

 

 
FIGURA 6 – Imagem da promeira rolagem da Página do Programa Nacional de Capacitação 
de Gestores Ambientais. Fonte: http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta 
&idEstrutura=76 

 

                                                      
22 Sistema WEBOSCOPE FREE para a medição de tráfego e a análise de audiência das 

páginas web. 
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FIGURA 7 – Imagem da primeira rolagem da Página de Estatístas de Acesso 
Fonte: http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.contador&idEstrutura=76 

 

Estes números demonstram, no mínimo, o reconhecimento da página da 

ReBEA como um recurso de fonte para consulta e busca de informações de 

expressivo acesso, e que a sua retirada para acesso da web acarretou no prejuízo 

do público que delas se apropriavam. Contudo, seu caráter formativo à cidadania 

não incide neste dado, mas, sem dúvidas, corroborava para a formação da 

cidadania.  

Destacamos que segundo relatos de seus atores, que a página estava  

superada e não atendia mais as demandas atuais da Rede. 

No entanto, ainda lançando mão da experiência da ReBEA, os atores da 

Rede comprometidos com o desenvolvimento de ações que visem mobilizar as 

tecnologias de informação e comunicação, com vistas a suprir as demandas 

socioambientais, desenvolveram a Revista Brasileira de Educação Ambiental 

(REVBEA). Disponível em modalidade impressa e virtual 

(http://www.ufmt.br/remtea/revbea/index.htm), mantida virtualmente pelos atores da 

facilitação nacional através do uso de listas de discussão. 

Duas outras novidades difusoras da articulação das Redes e promotora 

de ambientes de diálogo, são o uso da ferramenta do Orkut e a EA.net.  
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No orkut, possui uma comunidade chamada ReBEA 

(http://www.orkut.com/Community.aspx? cmm=671647), criada em 2 de novembro 

de 2004, que atualmente possui mais de 800 associados e  mais de 150 tópicos de 

fóruns postados na comunidade, sendo seu primeiro com data de 02/11/04. 

Fruto de uma articulação entre o do Meio Ambiente e a Rebea, o EA.net, 

contou com o cenário do V Congresso Iberoamericano de Educação Ambiental, 

realizado em Joinville (SC), 2005, para o seu lançamento. É um ambiente entendido 

como canal virtual, que tem por objetivo difundir experimentos ambientais pelo uso 

do recurso de multimídia. Da sua programação fazem parte: a exibição de 

documentários, vídeos educativos, entrevistas, programas de rádio e outros 

materiais audiovisuais de apoio à educação ambiental. 

A função destes esforços, fruto desse movimento conjunto, sintetiza a 

cultura experienciada, reestrutura e organiza as informações e propicia o criar 

através de mídias e multimídias, onde o aprender, pensar e agir, nesta  

comunicação midiatizada, deriva da práxis pedagógica que se propaga em 

dimensão ampliada devido a multiplicidade  

No entanto, o êxito destas ações virtuais, prescinde de mobilizações 

engajadas, capacitação profissional e fomento, matérias primas raras no ambiente 

das Redes. Principalmente o contexto da escassez de recursos, faz com que Redes 

operativas menos complexas optem pela simples utilização de listas de discussão 

para a sustentação da latência de suas Redes. 

Tanto a REARN, a ReBEA, quanto a REA/PB sustentam e ancoram 

diálogos e ações de seus nós e elos no ambiente das listas de discussão. Este 

ambiente visa proporcionar a participação de seus atores, instigando às discussões 

de forma reflexiva. 

A REARN, para o exercício de sua dinâmica comunicacional, não apenas 

reúne e articula seus atores, como fortalece e divulga seus princípios, iniciativas, 

reflexões e ações, por intermédio da ferramenta tecnológica disponibilizada na 

internet. A REARN, na sua lista de discussão que opera sob o endereço 

rede_ea_rn@yahoogrupos.com.br, conta com cerca de 40 associados e é uma lista 

aberta, suscetível a associações de indivíduos de perfis diversificados. 

Desde a data em que foi criada, 28 de Jan. de 2005, a lista possui uma 

freqüência de mensagens relativamente baixa, chegando a passar meses inteiros de 

dormência, como podemos observar (FIGURA 8) em seu histórico de mensagens. 

http://www.orkut.com/Community.aspx
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FIGURA 8 – Imagem da primeira rolagem da Página da Lista de discussão da REARN. Fonte: 
http://br.groups.yahoo.com/group/rede_ea_rn/ 

 
 

 A Rede de Educação Ambiental da Paraíba, da mesma forma que a 

REARN, tem como principal recurso de gestão de informações e ações a utilização 

da lista de discussão. No entanto, a lista criada em 4 de Set. de 2003 

(http://br.groups.yahoo.com/group/l-reapb-facilitacao/) difere-se quanto a livre 

associação. Por opção de seus atores, a lista (reapb-facilitacao) assume a estratégia 

de articulação apenas para seus facilitadores, fato que acaba gerando um fluxo de 

circulação de mensagens extremamente baixo. 

Ainda que não destacássemos em nossos estudos a opção favorável das 

Redes em operar no ambiente virtual, atentamos para o fato de que em decorrência 

da inovação dos campos tecnológicos, existe a tendência na apropriação de seus 

recursos em ordem cada vez mais crescente pela sociedade como um todo. A 

tendência a utilização das NTICs, principalmente dentro do caráter emancipatório,  

que atenda as demandas da realidade socioambiental, desperta resistências pela 

http://br.groups.yahoo.com/group/l-reapb-facilitacao/
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impossibilidade da prática e capacitação específicas para o uso adequado. Segundo 

Amaral (2004): 

 
 

Algumas pessoas têm dificuldade com a virtualidade da rede, muitos acham 
que dizer que a Rebea é virtual fragiliza , diminui a rede. No entanto o virtual 
(o ciberespaço) é um campo cada vez mais forte da vida social e cultural, 
desde a Internet. Não reconhecer isto é estar na contramão da história. Na 
verdade a REBEA é virtual/presencial, mas opera de forma virtual. E a falta 
de acesso não é um problema da tecnologia, mas da sociedade, que é 
desigual, não inclusiva.  

 

 Na lista de discussão da ReBEA o fluxo de mensagens é bem superior ao 

da REARN e REA/PB. O dado deve-se aos cerca de 460 associados que se utilizam 

do ambiente para debater ou expor temáticas variadas. 

 Este ambiente de comunicação é um espaço de relacionamento 

sustentado pelo princípio democrático, insumo este necessário para as Redes. 

Contudo, esta liberdade e autonomia da participação e a riqueza da diversidade das 

informações, geram problemas que apontam para uma necessidade de gestão da 

informação.  

Uma das dificuldades comum a todas as redes é a de se manter um 

ambiente dialógico entre os membros, com comunicação permanente, evitando-se 

momentos de desarticulação. Problemas estes devido a essa liberdade da 

veiculação da informação, que, por vezes, por se tratarem de informações 

demasiadamente exaustivas e desinteressantes aos seus atores, estes assumem o 

papel de espectadores, velando o potencial das listas que é o de construtor de 

reflexões. No embate das idéias, que se formam na diversidade e que se legitima o 

caráter pedagógico das Redes. 

Informações pertinentes e criativas, instigantes ao embate de idéias, são 

fundamentais para o alimento das Redes. Para a realização desse movimento, o 

papel do facilitador vem sendo amplamente discutido como estratégia de 

sustentabilidade do ambiente das listas. 

No papel do facilitador, destaca-se a função de adequar as mensagens 

segundo circunstâncias e propósitos do contexto na qual se insere, dentro de um 

caráter específico que não se restringe em mero re-editor das mensagens que 

recebe, mas sim, interpretando-as de forma a produzir o estímulo necessário em 

seus os atores para que dessas mensagens se apropriem e possam construir 

calcados em seus ideais novas formas de pensar. 
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4.3  Potenc ia l idade e  l imi tações:  a  d imensão pedagógica  

 

As respostas e às análises aos questionamentos aplicados aos atores ora 

concebidos nas tramas das Redes de Educação Ambiental nos proporcionaram o 

validar em elementos que englobam as práticas pedagógicas inerentes às 

categorias de estrutura e ambiente, e são elucidativos para a compreensão da 

natureza dinâmica e sustentabilidade das Redes. Ressaltamos que em face da 

fluidez desta novidade que é a Rede, as entrevistas ocuparam um papel central 

neste capítulo. Pois influenciados pelo narrar de seus atores, acreditamos que é 

preciso estar na Rede para atuar em Rede. Concluímos que apenas através do olhar 

de seus atores, é que conseguiríamos no aproximar de suas teias.  

Por ser uma temática recente, sem ainda consolidação de categorias 

consensualmente aceitas no meio acadêmico, optamos por adotar como balizador 

para nossas análises das entrevistas, as categorias analíticas de Martinho (2004), 

que vem se tornando, por sua sistematização e ineditismo, um importante referencial 

para a compreensão das Redes de Educação Ambiental. 

Os resultados das análises foram sendo incorporados nas discussões ao 

longo do desenvolvimento deste trabalho, porém os quadros analíticos resultantes 

deste processo de pesquisa encontram-se disponibilizados nos ANEXOS.  

Sendo assim, da lógica estruturante das Redes de Educação Ambiental 

enquanto estratégia de organização e articulação, lógica que potencializa o caráter 

pedagógico possibilitado pela intencionalidade dos que a procuram realizar e pelo 

poder de capilaridade e pela diversidade e na diversidade de seus atores, 

observamos, conforme as análises das entrevistas, a superação das amarras 

dominantes, que cerceiam o pensar e impedem o movimento de compreensão do 

mundo, seus indivíduos e das relações. 

No entanto, atentamos para o fato de que esta lógica, muito embora 

entranhada em grande parte dos atores que participam destas Redes, ainda 

apresenta resistências em compreensão de outra parte dos participantes. A esta 

resistência, atribuímos a novidade da temática, o estranhamento da aplicabilidade 

da visão relacional, e o hábito da atuação verticalizada. 

As resistências manifestam-se principalmente no desconforto destes 

participantes quando em atuação ‗na‘ e ‗pela‘ Rede dada à ausência de 
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estrutura/instituição.  Este impasse ocorre geralmente nos momentos de articulação 

destinados à ação, seja esta de qualquer natureza.  

A necessidade da existência de uma estrutura/instituição física e virtual 

sentida por alguns participantes rege-se pela descrença da exeqüibilidade de suas 

ações sem o respaldo e aparato de uma Instituição formalizada. Como forma de 

argumento, estes explicitam que ‗internamente‘ existiria um impasse quanto ao 

cumprimento das missões atribuídas a eles, dada a ausência de normas ou regras. 

Observada sob ótica ‗externa‘, os participantes que nos referimos inviabilizam ou 

duvidam da consagração das ações, justificando que ‗a Rede não é nada‘, portanto, 

ninguém ou Instituição alguma irá respaldar tais ações. 

Por vezes, o momento de desconforto, surge sob forma de falta de 

credibilidade no exato momento de mobilização para a criação da rede, como pode 

ser observado no caso da Rede de Educação Ambiental do RN – REARN. Neste 

caso específico, as limitações incidem na falta de envolvimento (maturação) por 

grande parte de seus participantes com a temática e cultura das Redes. 

Para que floresça a sensação de pertencimento, Tacussel (1998) no uso 

de suas palavras, afirma que: 

 

[...] é preciso que ele seja reapropriado de maneira intersubjetiva, ainda que 
essa reapropriação seja polêmica ou conflituosa, [...] cada relação 
intersubjetiva na comunidade possui suas fronteiras, e as fronteiras do liame 
comunitário são espaços de confiança além dos quais certas coisas fazem 

ou deixam de fazer sentido. (TACUSSEL,1998, p.3-12) 
 

 

 Essas duas formas de resistência citadas, no mínimo, nos apontam para 

a possibilidade de uma mudança de cultura, dada a simples participação nas Redes, 

viabilizada pela pedagógica vivência nelas, como nos saberes Freireanos (1996) 

onde: 

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente 
que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível 
ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos 
mulheres e homens perceberam que era possível – depois, preciso – 
trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. [...] É que o processo de 
aprender, [...]é um processo que pode deflagrar no aprendiz uma 
curiosidade crescente, que pode torná-la mais e mais criador. (E assim) 

[...] tornado capazes de ir mais além de seus condicionantes. 
(FREIRE, 1996, 23,24,25) 
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Muito embora ainda que de forma lenta, a lógica organizativa das Redes 

quando apreendida, tende a desconstruir tal imagem dada à originalidade criativa 

em sua permanência. Demonstra, para seus atores, um exercício de liberdade. 

Liberdade esta cerceada pela então cultura vigente dominante. As Redes no seu 

caráter libertário estimulam o exercício de cidadania mediado por sua pré-condição 

de existência.  

A primeira deve-se a sua estrutura aberta que se espelha nos sistemas 

vivos, nos sugerindo um equilíbrio dinâmico, conforme nos demonstra Martinho 

(2004, p.35): 

 
[...] necessariamente, sistemas abertos, em constante relacionamento com 
o meio. Tal consideração, ao que parece, vale tanto para os sistemas vivos 
estudados por Capra quanto para as redes sociais. Sem intercâmbio com o 
meio não sobrevivem os organismos vivos (células, plantas, animais, 
ecossistemas) nem as sociedades humanas. 

 

 E continua: 

 
A abertura da rede para o meio externo tem implicações diretas e profundas 
sobre a dinâmica de conectividade. De fato, mais do que isso, é tal abertura 
que potencializa e maximiza os efeitos dessa dinâmica; é ela que permite 
que as conexões continuem sendo estabelecidas e a rede seja um sistema 
(por que não dizê-lo?) vivo. (MARTINHO, 2004, p.35) 

 
 

Para tanto, a adesão deve ser de forma voluntária, com variações sob 

ponto de vista da espontaneidade da iniciativa, pois por vezes os sujeitos são 

convidados a participar ou instituir redes. Sua permanência e adesão encontram-se 

intimamente ligadas à gratuidade e a tomada de decisão.  

Embasados neste raciocínio, entendemos as redes como propulsoras de 

um ambiente de formação para a cidadania, que (só) principia pelo entendimento 

dos sistemas vivos. 

 É neste processo de tomada de consciência, pela própria vivência deste 

ambiente de formação, que o participante das redes começa a se constituir como um 

ator constituído e constituinte deste espaço/estrutura de rede. A vivência deste 

processo é a manifestação da perspectiva pedagógica da rede. O ator que vive e dá 

vida à rede, por sua vontade, assume em seu comprometimento a animação da 

rede.    

A idéia de animação surge no movimento das redes como o conjunto de 

ações necessárias para alimentar o desejo e o exercício da participação, para dar 
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ânimo renovado e vigor às dinâmicas de conexão e relacionamento entre os 

integrantes. Objetivamente, tudo o que se refere à promoção da participação e da 

interação é uma ação de animação. 

Na prática das redes operativas, a gestão da comunicação pode 

certamente ser entendida como instrumento de animação, pois a troca de 

informação mobiliza igualmente afetos, fornece a base para decisão, produz 

compromisso e senso de pertencimento e orienta a ação. Aliás, a comunicação é o 

dispositivo de animação por excelência, isto se constatou nas redes observadas 

neste estudo. 

O ‗pertencimento‘ para Martinho (2004), se alimenta pelos ‗laços de 

afetividade‘, geralmente, mais evidenciados em eventos e encontros onde é 

deflagrado o nascimento das Redes, e sustentados por seus animadores. A Rede 

Brasileira de Educação Ambiental – ReBEA, e a Rede de Educação Ambiental da 

Paraíba – REA/PB, são exemplos de surgimento de redes nestes eventos, 

motivados por pautas compostas de objetivos ideológicos comuns e pela sinergia 

dos encontros presenciais. 

Quando compreendida a pedagogia estrutura conectiva das Redes, os 

laços de afetividade ganham corpo em práticas de cooperação desinteressada, 

como num gesto de solidariedade, mas não sem o vigor do exercício participativo. 

Manifestam-se também proatividade, multiriderança, decisão compartilhada, e 

democracia. A compreensão desta pedagogia para Capra (2002), deve-se ao fato 

que: 

Quando trabalhamos com os processos intrínsecos dos sistemas vivos, não 
temos de despender um excesso de energia para pôr a organização em 
movimento. Não há necessidade de empurrá-la, puxá-la ou forçá-la a 
mudar. O ponto central não é nem a força nem a energia: é o significado. 
(CAPRA, 2002, p. 123) 
 
 

A latência deste movimento, não apenas nas Redes ora evidenciadas 

neste estudo, mas assim como nas demais existentes, apresenta oscilações, e se 

faz pauta de discussão recorrente em seus encontros. (reflexão dos impasses) 

 
Redes são organizações fluidas, que se submetem à dinâmica da variação 
dos afetos de quem participa delas. Redes são estruturas organizacionais 
frágeis como os desejos humanos, porém tão fortes quanto eles. 
(MARTINHO, 2004, p.130) 
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A estas oscilações em latências ocorrem exatamente pela liberdade 

voluntária de seus atores ao assumirem ou não ações (atribuições). Essas 

atribuições, muito embora contraditórias à condição da autonomia dos atores na e 

da rede, se esclarecem pela ordem no sentido de operar, não como fator regulador 

ou deliberativo, mas como forma de dinamizar estabelecendo-se de forma natural ou 

sugerida por outros atores da rede. 

Ao transcender a lógica impositiva das estruturas hierárquicas, rompe 

com os fluxos de poder habitual nas empresas e mercado, que sugerem a 

construção do simbolismo material, a condição de poder, a centralização, e ao 

benefício próprio. Da resistência intencional e sistêmica a essa lógica, emerge de 

seus atores um movimento coletivo conjunto (GUIMARÃES, 2004) de ações 

simultâneas diferenciadas, como no caso de projetos para a realização de 

encontros. 

As limitações das redes se apresentam quando estas, a partir de seus 

participantes, não conseguem escapar da armadilha paradigmática estruturante da 

realidade social. Desta forma, tendem a reproduzir a estrutura, organização e 

práticas sociais hegemônicas. Portanto, sua potencialidade manifesta-se quando 

abordamos a pedagogia das Redes de Educação Ambiental enquanto espaço de 

articulação, mobilização e ambiente. Logo o ideal que tínhamos sobre seu potencial 

em participação, reflexão, intervenção sócio-política, conscientização 

socioambiental, perpetua-se, pela: relação dialógica, socialização e reflexão do 

conhecimento em sua diversidade; pela práxis; pela intencionalidade da realização 

de ações socioambientais; pela pluralidade de formas de promoção, manifestação e 

apreensão das informações que circundam. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Homem é apenas uma parte dessa grande sinfonia da evolução da vida 
na Terra. Possuindo a capacidade de entender racionalmente esse 
grandioso processo, sendo a evolução feita ciente de si mesma, deveria ser 
o primeiro a considerar sagrada a natureza desse planeta, que é a única 
opção de vida para esta espécie. (Lago e Pádua) 

 

 
O estudo proposto nos apresentou, ao longo de seu decorrer, uma 

realidade que se constrói ao construir balizada por opostos. Trava considerações 

que exigem uma reconciliação, interdependência e conexão, por meio de uma 

ordem complexa, difícil, em contrapartida e aparentemente contraditória, residindo 

neste enredar que é teia que potencializa a autonomia para uma ordem pré-

estabelecida. Parafraseando o discurso pesquisado dos atores das Redes de 

Educação Ambiental: um envolvimento para a sustentabilidade. Um agir no tempo 

onde se instaura o movimento para a Sustentabilidade, caminhando cada vez em 

ordem maior para um envolvimento do todo (Terra) num movimento relacional 

(cidadãos) conjunto (socioambiental). 

Apontamos que a compreensão da natureza das Redes de Educação 

Ambiental exige uma complexidade de saberes, pois não cabe apenas num único 

ramo de conhecimento.  

Sendo assim, na busca de indicativos que referenciem as Redes de 

Educação Ambiental, indicativos estes que concordamos serem ainda pouco 

reconhecidos em face à novidade que se instaura, deflagramos estas enquanto 

espaço e/ou estruturas pedagógico/as. Pois, entendemos que são capazes de 

demonstrar alternativas viáveis para a sustentabilidade, estimulando as pessoas a 

realizar ações conjuntas com vistas a coletividade e reconhecerem a necessidade 

de se educarem neste sentido.  

Quanto mais evidenciada e objetivada a intencionalidade pedagógica das 

redes de EA, maior o paralelismo que pode ser feito com o conceito de 

educomunicação, que pode ser assim compreendido: 

 

[...] a partir de um substrato comum que é a ação comunicativa no espaço 
comunicativo, ou seja, a comunicação inter-pessoal, grupal, organizacional 
e massiva, promovida com o objetivo de produzir e desenvolver 
ecossistemas comunicativos através da atividade comunicativa e 
formativa (SOARES, 2005 p.06). 
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Para tanto, observamos que as premissas desta proposta congregam, na 

perspectiva no seu potencial educador, três qualidades da educação em geral e da 

educação ambiental. Primeiro a do Testemunho que se refere ao compartilhamento 

proximal de percepções socioambientais, dando visibilidade a experiências humanas 

emergidas dos conflitos sociais que diretamente associa-se à questão ambiental. 

Traz a luz, ilustra e exemplificam as soluções buscadas, as tecnologias sociais e 

ambientais descobertas na solução daqueles problemas. A segunda seria a 

Argumentação, que é a possibilidade de sensibilizar e oferecer detalhes às 

informações fundamentais à construção do conhecimento e da gestão de conflitos. 

E, a ultima seria a Mobilização que, por sua vez, diz respeito aos processos de 

facilitação dos processos organizativos, emulação a participação, e a formação de 

consciência do agir coletivo. Sempre, a partir de sensibilizações, projetos e 

campanhas em que a apropriação destes mecanismos de comunicação tende a 

resultar em empoderamento, ou seja, que as redes, por meio da articulação política 

de seus participantes, no exercício de cidadania, se fortaleçam nas relações de 

poder pelo embate hegemônico.  

 Neste novo conjugar da educação e comunicação materializado pela 

educomunicação, o Programa de Educomunicação Socioambiental (MMA, 2005) 

formula o conceito de educomunicação que, segundo Soares (2004 apud MMA, 

2005, p. 12), o define como: 

 
 
Conjunto de práticas voltadas para a formação e desenvolvimento de 
ecossistemas comunicativos em espaços educativos, mediados pelos 
processos e tecnologias da informação, tendo como objetivo a ampliação 
das formas de expressão dos membros das comunidades e a melhoria do 
coeficiente comunicativo das ações educativas, tendo como meta o pleno 
desenvolvimento da cidadania.  

 
 

Neste sentido, as redes convergem em objetivos e princípios que 

apresentam a possibilidade da formação, planejamento, criação e desenvolvimento 

de forma a estruturar esse ecossistema pedagógico, mediado por uma comunicação 

dialógica transformadora no uso das bases ofertadas pelas tecnologias conjugadas 

com novas práticas sociais. 

Promovem sobremaneira a democratização, difusão e produção da 

informação que não se restringe a conteúdo e público socioambiental, valorizando 

assim a pluralidade que dota de densidade o movimento da reflexão. 
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As Redes, na novidade do espaço pedagógico e que se institui pela 

dinâmica de comunicação das páginas disponibilizadas que se ancoram na Internet, 

encontram novas aproximações com a temática da educomunicação nas reflexões de 

Peruzzo (2002, p. 15). 

 

[...] além de possibilitarem a prática da participação direta nos mecanismos de 
planejamento, produção e gestão. Contribuem, portanto, duplamente para a 
construção da cidadania. Oferecem um potencial educativo enquanto processo 
e também pelo conteúdo das mensagens que transmitem. 

 

 As Rede de EA se espelham e nutrem no próprio reflexo, onde o virtual e 

o presencial não se sobrepõem, mas se complementam. Articulação de sua teia em 

encontros, fortalecimento de seus elos com informação e formação em comunidades 

interpretativas em que se enfatiza a importância da reinvenção das dinâmicas 

argumentativas, elementos para o desenvolvimento dos potenciais emancipatórios, 

como defende Boaventura Santos (SANTOS, 2001). 

 A atuação do animador nas Redes torna-se crucial neste processo para 

que se potencialize a dimensão pedagógica. Mas, uma atuação que supere a mera 

função de multiplicador que alimenta e repassa a informação, ou, mais ainda, a de 

um administrador burocrático do funcionamento destas Redes.  

 O animador capaz de estimular e dinamizar (sustentar) o caráter 

pedagógico das Redes é aquele que se aproxima do que vem sendo denominado de 

educomunicador por Soares (2005), Peruzzo(2002), Jacquinot (2005), entre outros. 

Uma fonte comum de convergência destas idéias são as concepções da 

comunicação dialógica de Paulo Freire, já discutidas anteriormente neste estudo. 

Segundo Soares (2005, p.23), ―a união estratégica entre os campos da 

Comunicação e da Educação vem ensejando a emergência de um novo campo de 

intervenção social‖. Esse novo campo constitui-se na educomunicação e seu agente 

é o educomunicador. 

 

As relações entre educação e comunicação se explicitam, pois as pessoas 
envolvidas em tais processos desenvolvem o seu conhecimento e mudam o seu 
modo de ver e relacionar-se com a sociedade e  com o próprio sistema dos meios 
de comunicação de massa. Apropriam-se das técnicas e  de instrumentos 
tecnológicos de comunicação, adquirem uma visão mais crítica, tanto pelas 
informações que recebem quanto pelo que aprendem através da vivência, da 
própria prática. (PERUZZO, 2005, p. 19) 
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 Para Soares (2005), no movimento de aproximação entre educação e 

comunicação, o educomunicador se serve dos conhecimentos, mas “de se servir dos 

conhecimentos para construir uma certa representação do mundo. Representação 

essa não mais objetiva como se acreditou por muito tempo, mas relativa, permitindo 

a adaptação a diferentes situações.‖(SOARES, 2004) 

 Com forma de despertar nossa atenção sob sua ótica, que constituinte, 

complementar, e estruturante, dos saberes de Peruzzo (2005) e Jacquinot (1998), a 

cerca da indubitável contestação sobre o educomunicador, Soares (2004) afirma 

que: 

[...] a relação Comunicação/Educação têm produzido mudanças 
substanciais nas relações sociais e nos modos como os grupos humanos 
interagirem. No caso, ‗produção de conhecimento‘, ‗tecnologias da 
informação‘ e ‗cidadania‘ parecem aproximar-se substancialmente, toda vez 
que agentes sociais intervêm a partir de determinada perspectiva sócio-
política. Nesse sentido, reafirma-se, com ênfase, o papel próprio da 
liderança, tanto no denominado "movimento popular" quanto no mundo da 
educação formal. Em ambos, desponta a figura do educomunicador. 
(SOARES, 2004) 

 

Entendemos o esforço destas aproximações, não apenas como pistas 

que emergem naturalmente ao longo do curso de um rio de águas calmas, mas sim, 

mas sim como um resgate em águas turvas e turbulentas. Uma forma de ampliar e 

contribuir para a compreensão do objeto deste estudo, como proposta instigadora 

aos profissionais, estudiosos e interessados de outras áreas.   

De modo a elucidar e intensificar a necessária intencionalidade educativa 

das redes e seu potencial pedagógico entende-se que, em uma releitura sobre a 

educomunicação definida por Soares e no caso particular das redes de educadores 

ambientais, a educomunicação socioambiental se caracteriza por procedimentos 

específicos. Dentre estes, entendemos educomunicação socioambiental como ações 

práticas e reflexivas que decorrem da apropriação de processos e tecnologias de 

comunicação e informação objetivando a melhoria do coeficiente comunicativo e a 

ampliação da expressão dos membros de uma determinada comunidade, assim 

como, de ações educativas que pretendam realizar intervenções socioambientais 

para a promoção de ações sustentáveis. Geralmente, são desenvolvidas por meio 

de processos formativos que envolvem áreas de educação ambiental da 

comunicação mediadas por tecnologias, com o objetivo de dotar moradores de uma 

mesma comunidade a produzirem informações significativas para os seus membros, 

utilizando-se de recursos tecnológicos alternativos e de baixo custo. 
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Educomunicação Socioambiental diferencia-se de Educomunicação, pois enquanto 

esta objetiva a produção de informações com propósitos diversos, aquela se 

apropria de processos educomunicativos para promover informações que visam à 

intervenção socioambiental. 

Tentamos demonstrar também, embora de maneira menos aprofundada, 

que os saberes e suas aplicabilidades, podem e devem ser vistos de forma 

transversa, quando resguardadas as suas particularidades. A inter-relação das 

ciências e saberes desta forma ampliam o leque de visão e ramificam 

potencialidades.  

Para nós, parafraseando os PCNs (BRASIL, 1997, p. 31), quando se 

opera de forma transversal: 

[...] promove uma compreensão abrangente dos diferentes objetos de 
conhecimento, bem como a percepção da implicação do sujeito de 
conhecimento na sua produção, superando a dicotomia entre ambos. Por 
essa mesma via, a transversalidade abre espaço para a inclusão de 
saberes extra-escolares, possibilitando a referência a sistemas de 
significado construídos na realidade. [...] 

 

 Então: 
 

[...] transversalidade e interdisciplinaridade — se fundamentam na crítica de 
uma concepção de conhecimento que toma a realidade como um conjunto 
de dados estáveis, sujeitos a um ato de conhecer isento e distanciado. 
Ambas apontam a complexidade do real e a necessidade de se considerar a 
teia de relações entre os seus diferentes e contraditórios aspectos. 
(BRASIL, 1997, p. 31) 

 

Enganam-se os que insistem em limitar as Redes de Educação Ambiental 

como comunidades virtuais. As Redes quando estruturadas apenas dentro de uma 

perspectiva virtual tendem a limitar seu poder pedagógico e de transversalizar, 

aspectos que criam a possibilidade de construção de um novo saber interdisciplinar 

que se aproxima da complexidade do real por uma abordagem relacional. Rede é 

relação, lugar de encontro de humanos, uma estrutura e ambiente onde pessoas 

articulam e mobilizam.  

Uma as necessidades recorrente na pauta dos eventos e encontros 

promovidos entre as Redes, diz respeito ao agendamento de uma periodicidade de 

encontros presenciais. Neles, novas redes e sonhos, se apossam das mentes e 

corações do atores, como que tomados por uma onde de possíveis utopias, que no 

encontro desses homens se descortina num mar de possibilidades.  
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Neste estudo sobre revisão de literatura sobre Redes Sociais, contando 

com nossa observação participante no processo de constituição das Redes de 

Educação Ambiental no Brasil, mais particularmente Rebea, REARN, REA-PB, e 

com depoimentos vivenciais dos sujeitos entrevistados, pudemos construir um 

quadro de análise ao longo da Dissertação. Estas análises nos apontaram vários 

indicativos para respondermos as questões de estudos que nos iniciaram nesta 

trajetória; quais sejam: o que são estas redes de Educação Ambiental? De que 

forma se organizam e se estruturam? Como se dão suas dinâmicas? Pode se 

constituir como um ambiente\estrutura pedagógica que contribui na formação do 

cidadão? Quais os limites e\ou potencialidades de intervenção na realidade 

socioambiental de uma perspectiva pedagógica das redes? 

No desenvolvimento deste trabalho outras questões floresceram e que 

certamente representaram fartas colheitas futuras que aqui se iniciam.  

Sendo assim, neste estudo que evidencia as Redes de Educação 

Ambiental e suas potencialidades pedagógicas, apontamos para a importância da 

convergência de estudos futuros sobre Educação Ambiental, Redes Sociais e 

Educomunicação. É importante ressaltar que estes diferentes campos confluem na 

formação de um cidadão crítico, capaz de exercer a cidadania em um mundo hoje 

complexo e que se organiza em escala planetária. 

Aponta-se a partir deste estudo para a importante função do facilitador 

das redes como um agente capaz de criar condições para a dialogicidade, 

dinamizando e levando a intencionalidade que propicia o caráter pedagógico as 

Redes. Desponta como importante investimento social, a formação destes 

facilitadores nesta nova perspectiva paradigmática, em que a conjunção destes 

diferentes campos se realize. Sinaliza-se assim para uma importante demanda 

reivindicatória dos movimentos sociais comprometidos com as transformações 

socioambientais, rumo a uma sociedade sustentável. Configura-se uma nova 

bandeira de luta para se inserir na agenda das políticas públicas, a partir de um 

aporte teórico que se demonstra aqui necessário.    

Em um grave momento de crise socioambiental, buscar a sinergia das 

reflexões/ações (práxis) de diferentes (pluralidade) campos, que na diferença 

(somatório) se complementam, é um esforço não apenas desejável (só), mas 

fundamentalmente para que possamos na utopia comum (conjunto), tornar o inédito 
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de um mundo (todo) socioambiental sustentável, em uma realidade viável para as 

nossas e futuras gerações de todas as formas de vida. 

Muitos são os desafios que estas não tão recentes estruturas enfrentarão 

em busca de reconhecimento para sua consolidação, porém, o que procuramos 

demonstrar aqui, foi exatamente as suas exponenciais potencialidades em seu 

caráter pedagógico para o enfrentamento da crise socioambiental. 
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APÊNDICE A – Quadro demonstrativo dos momentos e técnicas de pesquisas 
 

 

O presente quadro demonstra de forma sintetizada os momentos e 

técnicas de pesquisa vivenciados durante o estudo. Citado na página XX da 

pesquisa. 

 

 

MOMENTO FONTE DE DADOS 
PERÍODO DE EXECUÇÃO 
INÍCIO        /       TÉRMINO 

    

Primeiro 
Internet 2005.1 

 
2006.1 

Bibliografia 2004.2 2006.2 

    

Segundo 
Entrevista 

semi-estruturada 

 
2005.2 

 
2006.1 

    

Terceiro 
Pesquisa 

Observação 
2004.2 2006.2 
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APÊNDICE B – Roteiro dos questionamentos da entrevista oral semi-
estruturada (Continua) 

 

O presente quadro demonstra de forma sintetizada os momentos e 

técnicas de pesquisa vivenciados durante o estudo. Citado na página XX da 

pesquisa. 

 

ROTEIRO DOS QUESTIONAMENTOS DA ENTREVISTA ORAL SEMI-

ESTRUTURADA 

NO. QUESTIONAMENTO 

  

1.  O que se entende por meio ambiente? 

  

2.  
O que se entende por E A? Segundo .. a EA vem ganhando ao longo do tempo 

diversas concepções e abordagens, visando, um esclarecimento de como os 
membros da Rede contemplam a EA, para direcionar a abordagem 

  

3.  O que você entende por pedagogia? 

  

4.  Você já ouviu falar de Redes de EA? Quando? 

  

5.  O você entende por Redes EA? 

  

6.  Você participa de alguma ou participou? Qual? 

  

7.  Sabe quantas pessoas participam dela? 

  

8.  A que você atribui o surgimento das Redes de EA? 

  

9.  
O momento era de globalização, de que forma ela contribuiu? Se é que 

contribuiu? 

  

10.  As NTICs contribuíram de alguma forma? 

  

11.  
Qual a postura da mídia televisiva no momento? (consumo, comunicação, 

mensagens de proteção) 

 
 
 

(Continuação) 
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NO. QUESTIONAMENTO 

  

12.  Qual o objetivo de criação das Redes de EA? 

  

13.  Existe alguma referência para que elas se configurem? 

  

14.  Existiu algum incentivo para a criação delas? 

  

15.  A que você atribui a sua multiplicação? 

  

16.  
Você acha que este objetivo continua o mesmo desde a criação das primeiras 

até hoje? 

  

17.  Os sujeitos (atores) sofreram alguma forma de mutação? 

  

18.  

Você acha que o momento era de mudança de paradigmas, tecnológicos, 

educacionais, ambientais, onde havia a necessidade de uma superação em 

métodos e estratégias para se atingir os objetivos propostos? 

  

19.  
Você considera as Redes EA como uma forma de mobilização (organização) 

social? 

  

20.  
Existem várias formas de mobilização (organização) social, as redes de EA são 

iguais a elas? O que as difere? 

  

21.  Você considera as Redes uma estratégia e a EA o objetivo? 

  

22.  Esta estratégia possui características específicas? 

  

23.  Você acha que as Redes EA possuem uma ação pedagógica? Explique? 

  

24.  Essa pedagogia se configura onde e se fundamenta em que? 

  

25.  Essa ação teria alguma relação com a morfologia delas? Como assim? 

  

26.  Você acha que comunicação e informação são características já superadas? 
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(Conclusão) 

No. Questionamento 

  

27.  
Existe alguma documentação que se apóiem as Redes de EA (estrutura e 

conteúdo)?  

  

28.  Elas emprestam referências de alguma Teoria ou algum teórico? Qual? 

  

29.  
No âmbito social, as Redes pode ser vistas como uma forma de estimular os 

indivíduos a colocarem em operação os processos de conexão social? 

  

30.  
De que forma essa forma de conexão pode contribuir para a educação ou 

educação civil, para a cidadania? 

  

31.  Como se pode validar a dimensão dessa contribuição? 

 

Partindo de seu aspecto dinâmico-morfológico, pode-se ousar aproximações 

ou similitudes com concepções de cidadania, como: dignidade – respeito aos 

direitos humanos, igualdade-garantia de direitos iguais, participação –princípio 

democrático; e co-responsabilidade-partilhar de responsabilidades do e pelo 

destino da vida coletiva? 

  

32.  
Como se enquadram as Redes na década da a educação para a 

sustentabilidade? 

  

33.  

Sabemos que todas as esferas, sejam elas humanas, econômicas, sociais, 

culturais ou políticas, apresentam limitações. Quais seriam as limitações das 

Redes de EA? 

  

34.  Qual a postura da mídia televisiva no tocante ambiental? 

  

35.  Qual nossa postura para com ela? 

 

 

 

 

 

 

 



 
139 

 

APÊNDICE D – Quadro demonstrativo dos sujeitos entrevistados na pesquisa 
 

O presente quadro demonstra de forma sintetizada alguns dados em 

detalhes, sobre os sujeitos entrevistados. Citado na página XX da pesquisa. 

DETALHAMENTO DOS SUJEITOS ENTREVISTADOS 

SUJEITO SEXO REDE EVENTO PERÍODO 

A  F 

 Rede de Educação Ambiental de 
Pernambuco – REAPE 

 Rede Brasileira de Educação Ambiental-
REBEA 

 1 2005.2  

     

B M  

 Rede de Educação Ambiental de 
Pernambuco – REAPE 

 Rede Brasileira de Educação Ambiental-
REBEA 

 1 2005.2  

     

C  M 

 Rede Brasileira de Educação Ambiental-
REBEA 

 Rede de Educação Ambiental do Rio de 
Janeiro-REARJ 

 Rede Universitária de Programas em 
Educação Ambiental para Sociedades 
Sustentáveis– RUPEA, Rede Lusófona 

 1 2005.2  

     

D  F 

 Rede Brasileira de Educação Ambiental-
REBEA 

 Rede de educação ambiental de Sergipe-
REASE 

 1 2005.2  

     

E M 

 Rede Brasileira de Educação Ambiental-
REBEA 

 Rede de Educação Ambiental do Rio 
Grande do Norte-REARN 

 2 2006.1  

     

F  F 
 Rede Brasileira de Educação Ambiental 

 Rede de Educação Ambiental da Paraíba-
REAPB 

   2006.1 

     

G M 

 Rede Brasileira de Educação Ambiental 

 Rede Brasileira de Educomunicação – 
REBECA 

 Rede Povos Indígenas da Floresta 

   2006.1 

     

?  Luso Rede    2006.1 

Total de Sujeitos entrevistados   09 
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APÊNDICE E – Quadro demonstrativo ANÁLISE DAS ENTREVISTAS –  
BLOCO 01- QUESTIONAMENTO 01 

 

O primeiro questionamento aplicado integra o Bloco 01 tem como 

referência de unidade os questionamentos 01 a 03. Esta unidade visa apresentar 

significados que vislumbrem aproximações acerca das conceituações dos sujeitos 

entrevistados. Através desta análise é que escolheremos a conceituação a ser 

trabalhada. Nesta análise, demonstramos o significado obtido apenas do que se 

refere este questionamento especificamente.  

 

Os trechos mais significativos das respostas estão dispostos na tabela 

analítica abaixo, acompanhados do significado inferido, particularizando as reflexões 

dos sujeitos sobre MEIO AMBIENTE. 
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Após analisarmos todas as respostas, verificamos que todas se referem 

ao meio ambiente como um todo unificado, refletindo uma superação da leitura 

naturalista do meio ambiente, uma visão que reflete a complexidade das relações 

ecossistêmicas. 

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
QUESTIONAMENTO BLOCO 01 

FALA DOS SUJEITOS 
TRECHO MAIS 
SIGNIFICATIVO 

SIGNIFICADO 

   

A 
O planeta Terra, o Universo e as 

Galáxias 
planeta Terra, o Universo e as 

Galáxias 
Totalidade 

    

B 
É tudo o que me cerca inclusive 

eu 
tudo o que me cerca inclusive 

eu 
Totalidade 

    

C 

o meio ambiente dá pra gente 
resumir em uma palavra, meio 
ambiente é tudo, ... para mim o 

meio ambiente é tudo 

meio ambiente é tudo Totalidade 

    

D 

Meio ambiente não está nem fora 
nem dentro de mim, mas ele tem 
que estar a partir de mim e em 
outras interações com tudo que 

me cerca. 

ele tem que estar a partir de 
mim e em outras interações 

com tudo que me cerca 

Totalidade, interação 

    

E 
É um sistema vivo, interligado, 

inclusive comigo 
sistema vivo, interligado Interação 

    

F 

Meio ambiente é tudo aquilo que 
vemos, ouvimos, pegamos, 
usamos, interagimos, onde 

estamos  e etc 

tudo aquilo que vemos, 
ouvimos, pegamos, usamos, 
interagimos, onde estamos 

Totalidade, interação 

    

G 

meio ambiente como uma área de 
atuação que tem se caracterizado 

nos últimos tempos 
fundamentalmente pela busca da 

transversalidade e da 
caracterização desse ambiente 
como sócio-ambiente, sócio-

ambiental. Hoje meio ambiente eu 
entendo como nossa perspectiva 
natural, como objeto da ecologia, 
mas como objeto da sociologia da 
cultura, como objeto também dos 
estudos culturais, como objeto da 

pedagogia como outras áreas 
também 

área de atuação que tem se 
caracterizado nos últimos 
tempos fundamentalmente 

pela busca da 
transversalidade e da 
caracterização desse 
ambiente como sócio-

ambiente, sócio-ambiental ... 
... entendo como nossa 

perspectiva natural, como 
objeto da ecologia, mas como 
objeto da sociologia da cultura, 

como objeto também dos 
estudos culturais, como objeto 

da pedagogia como outras 
áreas também 

Totalidade, interação, 
necessidade de superação da 

visão naturalista, para uma 
visão integradora, relacional, 

sistêmica  
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APÊNDICE F –  Quadro demonstrativo ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
–  BLOCO 01- QUESTIONAMENTO 02 

 
O questionamento 02 tem como referência de unidade os 

questionamentos 01 a 03. Esta unidade visa apresentar significados que vislumbrem 

aproximações acerca das conceituações dos sujeitos entrevistados. Através desta 

análise é que escolheremos a conceituação a ser trabalhada, neste caso focada 

para o pensamento dos sujeitos sobre EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 
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ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
QUESTIONAMENTO 02 

FALA DOS SUJEITOS TRECHO MAIS SIGNIFICATIVO SIGNIFICADO 

   

A 

Processo de sensibilização e 
conscientização e formação de novos 

valores em busca da preservação do meio 
ambiente  

Processo de sensibilização e 
conscientização e formação de novos 
valores em busca da preservação do 

meio ambiente 

Processo formativo de novos 
valores para a preservação do 

MA 
Essa resposta apesar de dar 

pista de uma intervenção 
pontual, quando confrontada 
com a anterior, aponta para a 

preocupação ambiental como o 
TODO 

    

B 

O processo que objetiva qualificação 
ambiental desejável..nesse processo as 

pessoas fomentam a sensibilizar e a 
mudar seu comportamento, adquirir outros 

hábitos e, dependendo da  pessoa ela 
pode se habilitar, desenvolver uma 

profissão nessa área 

processo que objetiva qualificação 
ambiental desejável..nesse processo as 

pessoas fomentam a sensibilizar e a 
mudar seu comportamento, adquirir 

outros hábitos 

Processo formativo de novos 
valores para a preservação do 

ambiental 
 

    

C 

educação do todo mas na perspectiva de 
que agente tem que perceber o todo como 

sendo constituído por partes e ... que 
essas partes interagindo formam esse 

todo... quando agente fala do meio 
ambiente é o todo, agente não pode 

perder a perspectiva de continuar olhando 
pras  partes, ...é uma tendência de um 
pouco querer fazer aquilo que fala a 

―curvatura da vara‖ , quando você faz uma 
crítica ou alguma coisa você acaba se 
colocando numa posição antagônica e 

oposta e acaba negando a existência e a 
realidade daquela coisa, ção a 

reciprocidade, é de você tá ... buscando a 
compreensão desse todo ... olhando para 
as interações dessas partes e percebendo 

como essas partes -  como partes -  
interagem, e ao mesmo tempo, como o 

―todo‖  constitui a interação dessas partes, 
então quer dizer ... essa influência 

recíproca da parte no todo e do todo na 
parte, eu acho assim ... compõem a 

realidade e, a educação ambiental, então 
eu acho que ela tende ...a ser uma 

educação que procure é ... formar  esse 
olhar , é... buscando essa visão de 

complexidade né,  superando uma visão 
mais reducionista simplista que nós é ... 
acabamos adquirindo na nossa forma de 

ver o mundo 

educação do todo na perspectiva de que 
tem que perceber o todo como sendo 

constituído por partes e que essas partes 
interagindo elas formam esse todo ...ela 
tende a ser uma educação que procure 

formar  esse olhar , buscando essa visão 
de complexidade,  superando uma visão 

mais reducionista simplista que nós 
acabamos adquirindo na nossa forma de 

ver o mundo 

Processo formativo que prima 
por uma superação dicotômica 
do olhar perante o todo, o todo 

que não apenas se junta, mas se 
relaciona 

 

    

D 
Prática sócio-educativa que eu tenho o 

ambiente como sua referência de 
pensamento e ação 

Prática sócio-educativa  
o ambiente como sua referência de 

pensamento e ação 

Prática sócio-educativa 
fundamentada nos sistemas 

naturais  

    

E 

Uma educação que aponta para a leitura 
crítica e reflexiva do ambiente com base 
na superação dessa visão dicotomizada 

educação para a leitura crítica e reflexiva 
do ambiente com base na superação 

dessa visão dicotomizada 

Processo educativo crítico 
reflexivo pautado na inter-relação 

dos sistemas como embate 
paradigmático 

    

F 

Processos, digo no plural pois acredito 
que são muitos e  diferentes do ponto de 

vista metodológico e operacional, são 
diversificados, que possibilitam as 
pessoas  uma convivência mais 

―harmoniosa‖ com o ambiente, a partir do 
conhecimento da dinâmica deste 

ambiente e da consciência sobre as suas 
posturas 

Processos,  que são muitos e  diferentes 
do ponto de vista metodológico e 

operacional, são diversificados, que 
possibilitam as pessoas  uma convivência 

mais ―harmoniosa‖ com o ambiente, a 
partir do conhecimento da dinâmica deste 

ambiente e da consciência sobre sua 
postura 

Processo com inúmeras 
abordagens e aplicabilidades 
pautado na inter-relação dos 

sistemas naturais como recurso 
de sustentabilidade 

socioambiental  

    

G 

Eu acho que existe uma demanda 
nacional, que identifica a educação como 
a prioridade nacional, você pode procurar 
qualquer cidadão brasileiro, qual é a coisa 
mais importante que se deve investir no 

nosso país? A educação é a primeira 
delas, e a educação ambiental é um 
campo emergente da educação, e a 

Educação Ambiental com certeza não só 
são as práticas do ensino formal, mas 

envolve uma série de atividades, projetos, 
políticas, e tudo que também está na 

existe uma demanda nacional, que 
identifica a educação como a prioridade 

nacional, educação ambiental é um 
campo emergente da educação, 

Educação Ambiental não só práticas do 
ensino formal, mas envolve uma série de 
atividades, projetos, políticas, e tudo que 

está na informalidade, na não formalidade 

Prática sócio-educativa 
emergente para atender as 
demandas socioambientais, 

dirigida para todos os ambientes 
de ensino 
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As respostas aqui analisadas convergem para a unanimidade consensual 

de que a Educação Ambiental, é uma prática sócio-educativa, um campo emergente 

da educação, com vistas a atender as demandas socioambientais. Um novo campo 

com abordagens e aplicabilidades diversas. Muito embora tenha se evidenciado na 

fala de um dos sujeitos a diversidade conceitual sobre Educação Ambiental, a 

necessidade de uma formação valorativa também citada na fala de outros sujeito, 

que almeja a superação dicotômica do olhar perante o todo, voltada para uma leitura 

relacional do sistema natural, nos aponta para a necessidade da utilização da 

Educação Ambiental dentro de uma perspectiva crítica e transformadora. 
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APÊNDICE G –  Quadro demonstrativo ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
–  BLOCO 01- QUESTIONAMENTO 03  

 
 

O questionamento 03 tem como referência de unidade os 

questionamentos 01 a 03. Esta unidade visa apresentar significados que vislumbrem 

aproximações acerca das conceituações dos sujeitos entrevistados. Através desta 

análise procuramos referendar a conceituação a ser trabalhada sobre PEDAGOGIA 

dentro de uma perspectiva a ser afirmada intrínseca as redes enquanto 

ambiente/estrutura formativa à cidadania planetária. 

Questionamento Bloco 02 – Questionamento 03: 

3. O que você entende por pedagogia? 
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ANÁLISE DAS ENTREVISTAS – BLOCO 01 
QUESTIONAMENTO 03 

FALA DOS SUJEITOS TRECHO MAIS SIGNIFICATIVO SIGNIFICADO 

   

A 

Técnica de estudo, técnica de facilitação 
para estudar determinados conteúdos. 

Processo de sensibilização e 
conscientização e formação de novos 

valores em busca da preservação do meio 
ambiente 

Processo formativo de novos valores 
para a preservação do MA 

Essa resposta apesar de dar pista de 
uma intervenção pontual, quando 

confrontada com a anterior, aponta para 
a preocupação ambiental como o TODO 

 
 

    

B 

Nesse processo de Educação Ambiental? 
Em geral? 
 pedagogia é o processo que facilita a 
aprendizagem. 

 

processo que objetiva qualificação ambiental 
desejável..nesse processo as pessoas 
fomentam a sensibilizar e a mudar seu 
comportamento, adquirir outros hábitos 

Processo formativo de novos valores 
para a preservação do ambiental 

 

    

C 

Bom, pedagogia eu vejo assim como uma 
...como uma ...uma forma de fazer a 
educação, é o processo de fazer a 
educação, a educação como uma 
concepção maior e a pedagogia é o como 
agente fazer essa concepção tornar real, 
como é que ... virar movimento na 
verdade, então eu entendo pedagogia 
como isso. 

 

educação do todo na perspectiva de que 
tem que perceber o todo como sendo 

constituído por partes e que essas partes 
interagindo elas formam esse todo ...ela 
tende a ser uma educação que procure 

formar  esse olhar , buscando essa visão de 
complexidade,  superando uma visão mais 
reducionista simplista que nós acabamos 

adquirindo na nossa forma de ver o mundo 

Processo formativo que prima por uma 
superação dicotômica do olhar perante o 

todo como embate paradigmático 
 

    

D 

E essa é complicada, eu não sou 
pedagoga, mas para mim a pedagogia na 
minha prática tem servido para um pleno 
exercício de permanente reconstrução de 

saberes e práticas educativas. 

para mim a pedagogia na prática tem 
servido para um pleno exercício de 

permanente reconstrução de saberes e 
práticas educativas. 

Prática sócio-educativa com 
fundamentos nos sistemas 

    

E 
Pedagogia para mim é o nome da ciência 

que estuda a educação  
Pedagogia é o nome da ciência que estuda 

a educação  
Processo educativo crítico reflexivo 

pautado na inter relação dos sistemas 

    

F 

Olha, meu entendimento, eu não sei se eu 
vou acertar um conceito científico, mas eu 
entendo como a pedagogia como um 
campo científico orientado para o estudo 
do pensamento em educação, para as 
práticas. 

 

 Processo com inúmeras abordagens e 
aplicabilidades  pautado na inter relação 

dos sistemas 

    

G 

Ciência que estuda o processo ensino-
aprendizagem? Isto não basta não é 
mesmo! Pedagogia é ciência sim, é 
conhecimento que subsidia a formação do 
educador e o prepara a para a atuar no 
universo educacional formal e não-formal. 

 

 Prática sócio-educativa 
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APÊNDICE H –  Quadro demonstrativo ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
–  BLOCO 02- QUESTIONAMENTO 04  

 

No Bloco 02, os questionamentos vão do número 04 ao 08. Identificamos 

pistas que nos forneçam subsídios que remontem o significado, participação e 

surgimento das Redes de EA, assim como pretende identificar a propriedade dos 

sujeitos entrevistados acerca das redes sob temática especifica da Educação 

Ambiental.  

 

O primeiro questionamento aplicado visa deflagrar por intermédio da ótica 

dos sujeitos o momento de que se interaram, mesmo que sem envolvimento ou 

participação das Redes de Educação Ambiental. De posse destas análises, 

construiremos uma base de dados para a contextualização das Redes de EA. 

 

Questionamento Bloco 02 – Questionamento 04: 

 

4. Você já ouviu falar de Redes de EA? Quando? 
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ANÁLISE DAS ENTREVISTAS - QUESTIONAMENTO BLOCO 02 – QUETIONAMENTO 04 

FALA DOS SUJEITOS 
TRECHO MAIS 
SIGNIFICATIVO 

SIGNIFICADO 

   

A 

Já. Desde o ano passado, em novembro, 
no V Fórum de Educação Ambiental. A 

partir daí eu fui convidada por uma colega 
que, entre aspas né, era a coordenadora 
da Rede de EA de Pernambuco, e ela me 
convidou pra ser facilitadora juntamente 

com ela e outra pessoa. 

Já. Desde o ano passado, em 
novembro, no V Fórum de Educação 
Ambiental. A partir daí fui convidada 
por uma colega que, entre aspas né, 

era a coordenadora da Rede de EA de 
Pernambuco, e ela me convidou pra 
ser facilitadora juntamente com ela e 

outra pessoa. 

Não hierarquia, organização 
horizontal, facilitação 

    

B 

Há dois anos atrás, agente começou a 
trabalhar esse processo na Prefeitura de 
Olinda, então eu comecei a desenvolver 
pesquisas e ... achei interessante, e...me 
dediquei e... fiz a minha especialização, e 
nessa especialização eu desenvolvi minha 

monografia em Educação Ambiental. 
 

Há dois anos atrás, agente começou a 
trabalhar esse processo na Prefeitura 

de Olinda, então eu comecei a 
desenvolver pesquisas e ... achei 

interessante, e...me dediquei e... fiz a 
minha especialização, e nessa 

especialização eu desenvolvi minha 
monografia em Educação Ambiental. 

 

Concepção de redes no serviço 
publico, interesse acadêmico 

    

C 

Já eu até participo de algumas. Olha de 
redes, falando de redes de EA realmente 

a primeira vez que eu ouvi foi da Rede 
Brasileira é que ao mesmo tempo nesse 
mesmo momento estávamos também no 
Rio de Janeiro formando a Rede do Rio 

de Janeiro que se deu lá no início da 
década de 90 ... 91 ... mais ou menos e foi 
até o primeiro momento que eu ouvi falar 
de rede nesse sentido que você ta dando 

de  redes sociais. 
Mas então nessa concepção de rede 

social  foi nessa década de 90, ―apesar‖ 
de que hoje eu percebo que essa noção 

de rede daquela época é uma noção 
totalmente diferente do que agente ta 

procurando construir como concepção de 
rede hoje 

Já.participo de algumas. ...falando de 
redes de EA a primeira vez  foi da 
Rede Brasileira é que ao mesmo 
tempo nesse mesmo momento 

estávamos  também no Rio de Janeiro 
formando a Rede do Rio de Janeiro 

que se deu no início da década de 90, 
foi o primeiro momento que eu ouvi 

falar de rede nesse sentido de  redes 
sociais.... 

nessa concepção de rede social  foi 
nessa década de 90, ―apesar‖ de hoje 
eu perceber que essa noção de rede 

daquela época é uma noção 
totalmente diferente do que agente ta 
procurando construir como concepção 

de rede hoje 

Rede Brasileira de Educação 
Ambiental, Rede do Rio de Janeiro, 

década de 90, redes sociais, mudança 
de propósito para criação de redes 

    

D 

Na minha vida, a temática de rede eu tive 
o primeiro contato no Rio, na Rio 92, no 
Fórum, e eu não tinha a menor idéia do 

que era isso, mas a partir daí, em termos 
de militância, eu vim me descobrir como 
atuante em rede no Fórum das Ongs na 

Rio 92. 
Durante o Fórum das Ongs da Rio 92, que 

aconteceu paralelo né? 

a temática de rede tive o primeiro 
contato no Rio, na Rio 92, no Fórum, e 

não tinha a menor idéia do que era 
isso, mas a partir daí, em termos de 

militância, eu me descobri como 
atuante em rede no Fórum das Ongs 
na Rio 92. durante o Fórum das Ongs 
da Rio 92, que aconteceu paralelo né? 

Rio 92, Fórum Brasileiro de ONGs e 
Movimentos Sociais, militância 

    

E 

Já. Tem muito tempo, mas eu entendia as 
Redes de EA de forma diferente como as 

vejo hoje. Eu via as Redes limitadas a 
uma plataforma para difusão e 

armazenamento de informações, o que 
não é pouco, mas elas como são 

entendidas hoje, não por muitos ainda, 
porque é coisa nova, mas por um numero 

crescente de pessoas apresentam um 
potencial extremamente vasto como 
difusora, articuladora e formadora de 

saberes, pessoas e praticas.  

Já. Tem muito tempo, mas eu 
entendia as Redes de EA de forma 
diferente como as vejo hoje.  via as 
Redes limitadas a uma plataforma 
para difusão e armazenamento de 

informações, o que não é pouco, mas 
elas como são entendidas hoje, não 

por muitos ainda, porque é coisa nova, 
mas por um numero crescente de 
pessoas apresentam um potencial 

extremamente vasto como difusora, 
articuladora e formadora de saberes, 

pessoas e praticas. 

Superação de uma visão utilitária e 
limitada das redes,  redes de 

informação, redes operacionais 

    

F 

Sim já ouvi, participo de redes que ajudei 
a construir, estudo sobre redes e pouco 
ainda sei ainda. Ouvi falar pela primeira 
vez após o IV Fórum de EA que ocorreu  

no ES (1997, com 2500 pessoas, segundo 
o site do ECOAR, http://www.ecoar.org.br, 

consultado em 27 de ago de 2006, o 
ECOAR foi fundado no ano de 1992, o 

Instituto ECOAR para a Cidadania é uma 
associação civil sem fins lucrativos, 
sediada na cidade de São Paulo e 

formada por profissionais, estudiosos e 
ambientalistas que se reuniram logo após 
a Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-

92) e o Fórum Global 92, a fim de 
continuar discutindo questões ambientais 
emergentes e colaborar para a construção 

de uma sociedade sustentável e em 
equilíbrio com a natureza). Esta temática, 

Sim, participo de redes que ajudei a 
construir, estudo sobre redes e pouco 
ainda sei. Ouvi falar pela primeira vez 
após o IV Fórum de EA que ocorreu 
no ES. Esta temática, eu soube pois 

não fui ao Fórum, foi a palavra da 
boca de todos durante o evento.   

 

Redesoperativas, redes temáticas, 
redes espontâneas, laços de 
afetividade, objetivo comum 

http://www.ecoar.org.br/
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Neste questionamento, nos surpreendemos com a riqueza das 

informações coletadas, muito embora o objetivo pretendido na elaboração desta 

pergunta fosse aparentemente bastante específico, ele nos possibilitou  referendar a 

mudança que essas redes vêem sofrendo acerca de sua concepção desde seu 

surgimento primeiro até os dias atuais. 

A fala dos sujeitos entrevistados nos indica três formas de redes 

percebidas e manifestadas por eles, e que estas redes, assim concebidas, sofreram 

de certa forma uma transformação em seus propósitos. De modo que nos tende a 

inferir esta transformação como indicativo de possível ampliação ou potencialização 

destas redes. 

As redes por eles relatadas foram aqui percebidas e categorizadas como, 

redes como redes de informação, redes como movimentos sociais e redes como 

mobilização. 
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APÊNDICE I –  Quadro demonstrativo ANÁLISE DAS ENTREVISTAS –   
BLOCO 02- QUESTIONAMENTO 05  

 

No Bloco 02, os questionamentos vão do número 04 ao 08. Identificamos pistas que nos 

forneçam subsídios que remontem o significado, participação e surgimento das Redes de EA, assim 

como pretende identificar a propriedade dos sujeitos entrevistados acerca das redes sob temática 

especifica da Educação Ambiental.  

 

O segundo questionamento deste bloco visa construir um universo de significados 

referenciados no conhecimento dos sujeitos, para se detectar uma possível conceituação que servirá 

como base de utilização deste estudo. 

 

Questionamento Bloco 02 – Questionamento 05: 

5. O você entende por Redes EA? 
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ANÁLISE DAS ENTREVISTAS - QUESTIONAMENTO BLOCO 02 – QUETIONAMENTO 05 

FALA DOS SUJEITOS 
TRECHO MAIS 
SIGNIFICATIVO 

SIGNIFICADO 

   

A 

São sistemas que vão facilitar a 
disseminação, a propagação de 
conteúdos e de valores, que vão unir as 
pessoas por intermédio de um valor ou de 
uma filosofia única, que no caso pode ser 
a preservação do meio ambiente, em 
diversas perspectivas, em termos de 
educação, em termos de gestão, em 
termos de monitoramento ambiental. 

 

Sistemas que.vão  facilitar a 
disseminação, a propagação de 
conteúdos e valores,... unir as 
pessoas por intermédio de um valor 
ou de uma filosofia única, que no caso 
pode ser a preservação do meio 
ambiente, em diversas perspectivas, 
em termos de educação, em termos 
de gestão, em termos de 
monitoramento ambiental. 

 

 Ambientes de armazenamento e 
difusão de conteúdos 

 Formador de valores 
 Mobilizador por objetivos 

comuns/valores/filosofia 
 preservação do meio ambiente 
 Educação 
 Gestão 
 monitoramento ambiental 

    

B 

Redes de Educação Ambiental é um novo 
padrão de organização, onde as pessoas, 
e as instituições, dialogam e ―acordam ― 
NO SENTIDO DE FAZEREM ACORDOS para  
temáticas em relação ao ambiente e de 
Educação Ambiental e os resultados são 
sempre compartilhados.  

 

é um novo padrão de organização, 
onde pessoas e instituições, dialogam 
e ―acordam ― em temáticas em relação 
ao ambiente e de Educação Ambiental 

e os resultados são sempre 
compartilhados  

 novo padrão de organização 
 pessoas e instituições 
 dialogam – REDES DE 

RELACIONAMENTO 
 e ―acordam ― 
 em temáticas em relação ao 

ambiente e de Educação 
Ambiental 

 constante compartilhamento de 
resultados  

    

eu vou dar uma visão muito particular 
minha que vem desse processo de 
discussão militando nesse movimento de 
rede  é que eu tenho uma visão que a 
rede é uma grande possibilidade da gente 
ta construindo um novo cenário ... uma 
nova constituição a partir de uma 
ocupação de um espaço em que eu 
entendo REDE como um espaço 
produzido não é um espaço físico ... mas 
é um espaço produzido pela participação 
de pessoas que acreditam,  que haja 
necessidade para que agente possa 
trabalhar na perspectiva de construir um 
mundo bem melhor, que haja necessidade 
de espaços de que as pessoas possam se 
manifestar.. que elas possam ter 
possibilidades ... pessoas e instituições, , 
segmentos da sociedade ... as diversas 
posições que se tem,  elas possam ter um 
espaço de manifestação e que ao mesmo 
tempo essa manifestação se 
comuniquem, pra esse integrantes dessa 
REDE eu vejo isso já como um grande 
avanço no sentido de que, a REDE 
possibilitaria um espaço de participação, é 
a REDE possibilitaria você  trabalhar com 
a perspectiva da ampliação do espaço 
público na nossa sociedade, que é uma 
perspectiva a meu ver que se encontra 
hegemônica do que ta aí, porque a 
tendência do ta aí é você ter uma redução 
cada vez maior  desse espaço público ... é 
... as pessoas cada vez mais se 
individualizando, se encapsulando... se 
desconectando de uma ...de uma ―debate‖ 
mais político e público... então eu vejo a 
REDE com essa grande possibilidade de 
ter um espaço constituído por aqueles que 
acreditam que esse espaço é importante 
... que a questão da democracia 
participativa não pode ser  também uma 
imposição de quem acredita nela ...mas 
esse espaço público é ... esse espaço de 
REDE como um espaço de articulação e 
participação ... ele tenderia a ... ser um 
espaço aberto a manifestação a todo tipo 
de manifestação, e isso para quem 
acredita nesta perspectiva de que é ... a 
―ampliação do espaço público ― é uma 
forma de mudar a realidade ... eu acho 
que ela é fundamental porque você 
permite que ... ―num espaço diverso―, 
como eu defendo, .... permite que surjam 
sem velamento que surjam os conflitos 
presentes na sociedade. E porque que eu 
acho que é importante o surgimento 
destes conflitos? Porque esses conflitos 
eles são estruturantes da realidade 
socioambiental que vivemos, os conflitos 
socioambientais estão na base do mundo 

uma visão muito particular minha que 
vem desse processo de discussão 
militando nesse movimento de rede  é 
que eu tenho uma visão que a rede é 
uma grande possibilidade da gente ta 
construindo um novo cenário ... uma 
nova constituição a partir de uma 
ocupação de um espaço em que eu 
entendo REDE como um espaço 
produzido não é um espaço físico ... 
mas é um espaço produzido pela 
participação de pessoas que 
acreditam,  que haja necessidade para 
que agente possa trabalhar na 
perspectiva de construir um mundo 
bem melhor, que haja necessidade de 
espaços de que as pessoas possam 
se manifestar.. que elas possam ter 
possibilidades ... pessoas e 
instituições, , segmentos da sociedade 
... as diversas posições que se tem,  
elas possam ter um espaço de 
manifestação e que ao mesmo tempo 
essa manifestação se comuniquem, 
pra esse integrantes dessa REDE eu 
vejo isso já como um grande avanço 
no sentido de que, a REDE 
possibilitaria um espaço de 
participação, a REDE possibilitaria 
você  trabalhar com a perspectiva da 
ampliação do espaço público na nossa 
sociedade, que é uma perspectiva a 
meu ver que se encontra hegemônica 
do que ta aí, porque a tendência do ta 
aí é você ter uma redução cada vez 
maior  desse espaço público as 
pessoas cada vez mais se 
individualizando, se encapsulando... 
se desconectando de uma ...de uma 
―debate‖ mais político e público... 
então eu vejo a REDE com essa 
grande possibilidade de ter um espaço 
constituído por aqueles que acreditam 
que esse espaço é importante ... a 
questão da democracia participativa 
não pode ser  também uma imposição 
de quem acredita nela ...mas esse 
espaço público .. esse espaço de 
REDE como um espaço de articulação 
e participação ... ele tenderia a ... ser 
um espaço aberto a manifestação a 
todo tipo de manifestação, e isso para 
quem acredita nesta perspectiva de 
que .. a ―ampliação do espaço público 
― é uma forma de mudar a realidade ... 
eu acho que ela é fundamental porque 
você permite que ... ―num espaço 
diverso―, ... permite que surjam sem 
velamento os conflitos presentes na 
sociedade. E porque que eu acho que 
é importante o surgimento destes 

militancia 
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Neste questionamento, muito embora o objetivo pretendido na elaboração 

desta pergunta fosse aparentemente bastante específico, ele nos possibilitou  

referendar a mudança que essas redes vêem sofrendo acerca de sua concepção 

desde seu surgimento primeiro até os dias atuais. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

discussões, aprimoram ações, avançam 
na sociedade, contagiam pessoas e 
convencem dirigentes institucionais. 

 

ações, avançam na sociedade, 
contagiam pessoas e convencem 

dirigentes institucionais. 

Educação Ambiental Aprofundam 
discussões, aprimoram ações, 

 avançam na sociedade, contagiam 
pessoas e convencem dirigentes 
institucionais. 

G 

Olha, eu vou fazer uma comparação: eu 
entendo por exemplo rede como um 
sistema aberto de comunicação, em que 
atuam não só, onde você pode estar 
representado como um indivíduo ou como 
instituição, então ele é uma relação, um 
espaço comunicativo crítico e auto-
organizativo, auto-pedagógico digamos 
assim. 

 

vou fazer uma comparação: eu 
entendo por exemplo rede como um 
sistema aberto de comunicação, em 
que atuam não só, onde você pode 

estar representado como um indivíduo 
ou como instituição, então ele é uma 

relação, um espaço comunicativo 
crítico e auto-organizativo, auto-

pedagógico. 

 rede como um sistema aberto de 
comunicação, 

 atores indivíduos e/ou coletivos, 
rede é relação, espaço  
comunicativo crítico e auto-
organizativo, auto-pedagógico. 
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APÊNDICE J –  Quadro demonstrativo ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
–  BLOCO 02- QUESTIONAMENTO 06, em conjunto com os 07 e 08  

 

No Bloco 02, os questionamentos vão do número 04 ao 08. Identificamos 

pistas que nos forneçam subsídios que remontem o significado, participação e 

surgimento das Redes de EA, assim como pretende identificar a propriedade dos 

sujeitos entrevistados acerca das Redes de que participam sob temática especifica 

da Educação Ambiental. 

  

O sexto questionamento aplicado será analisado juntamente com os 

questionamentos sétimo e oitavo, pois as respostas se complementam. Mediante a 

análise deste conjunto, subsidiaremos algumas especificidades das Redes de EA 

contempladas no estudo.  

Questionamento Bloco 02 – Questionamento 06, 07 e 08: 

 

6. Você participa de alguma Rede de EA ou participou? Qual? 

7. Sabe quantas pessoas participam dela? 

8. A que você atribui o surgimento dessas Redes de EA? 
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ANÁLISE DAS ENTREVISTAS - QUESTIONAMENTO BLOCO 02 – QUETIONAMENTO 06, 07 E 08 

FALA DOS SUJEITOS 
TRECHO MAIS 
SIGNIFICATIVO 

SIGNIFICADO 

   

A 

R. Eu participo da Rede de Educação 
Ambiental de Pernambuco, chamada 

REAPE e REBEA 
R. Facilitadores atualmente nos temos 
seis pessoas, e ...mais muitas pessoas 
visitam a rede. Você pode observar nos 
e_mails que chegam na REAPE. 
 
P.(intervenção diretiva) E essas pessoas 
se enquadram apenas como indivíduos, 
pessoas físicas ou organizações ou 
estruturas. 
 
R. Algumas organizações, como 
Governamentais entraram em contato e 
não governamentais também, mas a 
maior parte que  agente observa são 
pessoas  físicas. 
 
R. Eu acho que é a busca de um 
desenvolvimento sustentável, então a 
partir do momento que estudiosos , que a 
própria população de um modo geral 
começou a vislumbrar que o meio 
ambiente está sendo deteriorado, criou-se 
essa cultura de redes para disseminar, 
propagar, maneiras, valores de preservar 
esse meio, então pessoas justamente que 
tem essa mesma afinidade com 
determinado conteúdo ou no caso 
filosofia, procuram disseminar isso e a 
partir daí, agente observa que não existe 
barreiras, então foi observado pelos 
governantes que essas barreiras 
geográficas elas são pontuais. Vamos 
supor um desastre ecológico, ele 
repercute em todo um âmbito, não é 
apenas local, ele atinge localmente mais 
ele vai se definir globalmente, quer dizer a 
partir daí as pessoas começaram a 
observar isso e começaram a propagar 
essa cultura de rede.  

 

Eu participo da Rede de Educação 
Ambiental de Pernambuco, chamada 

REAPE e REBEA. 
Facilitadores atualmente nos temos 

seis pessoas, e ...mais muitas 
pessoas visitam a rede. Você pode 

observar nos e_mails que chegam na 
REAPE. 

Organizações Governamentais e não 
governamentais entram em contato, 
mas a maior parte que observamos 

são pessoas físicas. 
[...] a busca de um desenvolvimento 
sustentável, 
a partir do momento que estudiosos, a 
própria população, de um modo geral, 
começou a vislumbrar que o meio 
ambiente está sendo deteriorado, 
criou-se essa cultura de redes para 
disseminar, propagar, maneiras, 
valores de preservar esse meio, 
 então pessoas justamente que tem 
essa mesma afinidade com 
determinado conteúdo ou no caso 
filosofia, 
 procuram disseminar isso e a partir 
daí, agente observa que não existe 
barreiras, então foi observado pelos 
governantes que essas barreiras 
geográficas elas são pontuais. Vamos 
supor um desastre ecológico, ele 
repercute em todo um âmbito, não é 
apenas local, ele atinge localmente 
mais ele vai se definir globalmente, 
quer dizer a partir daí as pessoas 
começaram a observar isso e 
começaram a propagar essa cultura 
de rede.  

 

REBEA 
Facilitadores 

Dimensão incalculável 
Aberta e plural 

Estudos de impactos ambientais 
Desenvolvimento sustentável 

Sustentabilidade socioambiental 
Novidade de uma cultura inclusiva, 

emancipatória, transformadora, 
democrática 

Comunidades ideológicas 
Inter-relação planetária (sócio-

ambiente) 
 
 

    

B 

R. A rede de Pernambuco, a REAPE, 
Rede de Educação Ambiental do Estado 

de Pernambuco. 
R. Essa é uma resposta difícil, porque 
agente não tem  ainda um cadastro, agora 
assim na facilitação, agente deve ter umas 
.....cinco pessoas, agora membros agente 
não tem porque agente não... agente faz 
algumas reuniões é... presenciais, e 
agente não pode dizer a quantidade exata 
porque agente não tem ainda um 
cadastro, deve estar saindo este mês 
ainda. 
 

R. Bem, primeiro a necessidade de 
instância,  de um próprio novo padrão de 

comportar-se, é comportar-se, um 
movimente que fosse do ponto de vista 

político, empoderador, emancipatório, que 
é isso que atrai as pessoas hoje, do ponto 

de vista social ele é inclusivo, e aí todo 
esse momento se deu no período da 

dessa luta, dessa fase dos direitos, da luta 
pelos direitos, pela cidadania, e o cume foi 

a questão da Rio 92, a Eco 92, que 
propiciou esse clima, da articulação e do 

movimento das redes. 

A REAPE, Rede de Educação 
Ambiental do Estado de Pernambuco. 

Essa é uma resposta difícil, porque 
agente não tem ainda um cadastro. 

 
[...]na facilitação, agente deve ter 

umas cinco pessoas, agora membros 
não temos porque fazemos algumas 
reuniões presenciais, e a quantidade 
exata  agente não pode dizer porque 
não tem ainda um cadastro. Ele deve 

estar saindo este mês ainda. 
 

Primeiro a necessidade de instância,  
de um próprio novo padrão de 
comportar-se, é comportar-se, um 
movimente que fosse do ponto de 
vista político empoderador e 
emancipatório, que é isso que atrai as 
pessoas hoje, do ponto de vista social 
ele é inclusivo, 
 
 todo esse momento se deu no 
período da dessa luta, dessa fase dos 
direitos, da luta pelos direitos, pela 
cidadania, e o cume foi a questão da 
Rio 92, a Eco 92, que propiciou esse 
clima, da articulação e do movimento 
das redes. 

 

REAPE/REBEA 
Facilitadores 

Reuniões presenciais/espaços de 
conversação 

Cadastro/organização 
Dimensão incalculável 

Necessidade de Empoderamento 
Ampliação do espaço público 

Aberta e plural  
Novidade de uma cultura inclusiva, 

emancipatória, transformadora, 
democrática 

Rio 92  
Encontro presencial (Rio 92) 

Laços ideológicos 
Mudança de paradigma 

    

É  pa r t i c ipo  de  vár ias  da REBEA,  
da Rede Bras i le i ra  de Educação  
Ambienta l ,  da Rede do  Rio  de  
Jane i ro  –  da  Rede Es tadual  do  
Rio  de Jane i ro ,  REARJ,  par t i c ipo  
da Rede Univers i tá r i a  de  
Prog ramas  de  Educação  
Ambienta l  –  RUPEA,  Rede  
Lusófona,  de uma Rede  que é  

Participo de várias. Da REBEA, da 
Rede Brasileira de Educação 
Ambiental, da Rede do Rio de Janeiro 
– da Rede Estadual do Rio de Janeiro, 
REARJ, participo da Rede 
Universitária de Programas de 
Educação Ambiental – RUPEA, Rede 
Lusófona, de uma Rede que é 
chamada de GEAI que é uma Rede do 

REBEA 

Rio 92 

Movimentos sociais e políticos 

(influência) 

Necessidade de Empoderamento 

Ampliação do espaço público 



 
155 

 

 

 

Ambiental, a REBECA, e da Rede Povos 
da Floresta, que é uma rede que reúne 
lideranças indígenas, seringueiros, 
quilombolas e amigos, e a REBEA. 
Elas nasceram dentro da necessidade de 
articulação e de fortalecimento da 
iniciativa de comunicação, no caso da 
REBECA dentro do âmbito da educação 
ambiental, que não era contemplada pela 
articulação dos jornalistas ambientais, já 
que era de âmbito profissional, de 
organização dos profissionais de 
comunicação, a REBECA se refere a 
comunicadores e educadores fora dessa 
área também, que estão interessados 
nesta inter-relação, educação, 
comunicação dentro do tema meio 
ambiente. 
 
A REBECA foi criada em 5 de novembro 
de 2004, durante o V Fórum Brasileiro de 
Educação Ambiental, em Goiânia, e a 
Rede Povos da Floresta foi criada no Acre 
na época de  Chico Mendes, com Chico 
Mendes e algumas lideranças de 
seringueiros e indígenas, a idéia era 
promover esse diálogo entre seringueiros 
e indígenas como uma forma de proteção, 
de defesa e fortalecimento político, e que 
hoje é uma rede nacional que envolve não 
só indígenas e seringueiros, quilombolas, 
e outras populações tradicionais do Brasil 
todo, mas também parceiros e amigos, 
TCHAI como se fala. 
 
Cada uma delas com cerca de 200 
pessoas associadas em Listas de 
Discussão. A Lista de Discussão da rede, 
é um indicador da participação, mas não 
encerra todos os participantes da rede, a 
rede é uma estrutura de relações sociais, 
então dentro dessa relações sociais das 
pessoas que estão nesta lista de 
discussão na internet , no caso da 
REBECA, existem pessoas que não 
participam da lista e que estão atuando 
nessa mesma articulação, então a rede 
não pode nunca ser entendida como 
(exclusivamente) uma estrutura de 
comunicação virtual, pela internet. Ela é 
MAIS do que isso, ela as vezes envolve 
complementos e parcerias bilatérias entre 
instituições, entre pessoas que muitas 
vezes nem sequer estão representadas 
em listas de discussão. Então por 
exemplo, na rede REBECA, tem umas 
cem (100) pessoas que eventualmente 
atuam ou mais ou menos intensamente na 
lista de discussão, mais tem mais de 200 
associados e que boa parte é só 
―observador‖, e a Rede Povos da Floresta, 
cerca de 10 a 15 pessoas atuam na lista 
de discussão, mais tem mais de 300 
pessoas que trabalham, e convivem, se 
articulam, e muitas já mais de 10 anos. 

 

Floresta, que é uma rede que reúne 
lideranças indígenas, seringueiros, 
quilombolas e amigos e a REBEA 
Elas nasceram dentro da necessidade 
de articulação e de fortalecimento da 
iniciativa de comunicação, no caso da 
REBECA dentro do âmbito da 
educação ambiental, que não era 
contemplada pela articulação dos 
jornalistas ambientais, já que era de 
âmbito profissional, de organização 
dos profissionais de comunicação, a 
REBECA se refere a comunicadores e 
educadores fora dessa área também, 
que estão interessados nesta inter-
relação, educação, comunicação 
dentro do tema meio ambiente. 
 
A REBECA foi criada em 5 de 
novembro de 2004, durante o V Fórum 
Brasileiro de Educação Ambiental, em 
Goiânia, e a Rede Povos da Floresta 
foi criada no Acre na época de  Chico 
Mendes, com Chico Mendes e 
algumas lideranças de seringueiros e 
indígenas, a idéia era promover esse 
diálogo entre seringueiros e indígenas 
como uma forma de proteção, de 
defesa e fortalecimento político, e que 
hoje é uma rede nacional que envolve 
não só indígenas e seringueiros, 
quilombolas, e outras populações 
tradicionais do Brasil todo, mas 
também parceiros e amigos, TCHAI 
como se fala. 
A REBEA nasceu durante o Fórum, na 
ECO 92. 
Cada uma delas com cerca de 200 
pessoas associadas em Listas de 
Discussão. A Lista de Discussão da 
rede, é um indicador da participação, 
mas não encerra todos os 
participantes da rede, a rede é uma 
estrutura de relações sociais, então 
dentro dessa relações sociais das 
pessoas que estão nesta lista de 
discussão na internet , no caso da 
REBECA, existem pessoas que não 
participam da lista e que estão 
atuando nessa mesma articulação, 
então a rede não pode nunca ser 
entendida como (exclusivamente) uma 
estrutura de comunicação virtual, pela 
internet. Ela é MAIS do que isso, ela 
as vezes envolve complementos e 
parcerias bilatérias entre instituições, 
entre pessoas que muitas vezes nem 
sequer estão representadas em listas 
de discussão. Então por exemplo, na 
rede REBECA, tem umas cem (100) 
pessoas que eventualmente atuam ou 
mais ou menos intensamente na lista 
de discussão, mais tem mais de 200 
associados e que boa parte é só 
―observador‖, e a Rede Povos da 
Floresta, cerca de 10 a 15 pessoas 
atuam na lista de discussão, mais tem 
mais de 300 pessoas que trabalham, e 
convivem, se articulam, e muitas já 
mais de 10 anos. 

 

 Rede Povos da Floresta 
 rede que reúne lideranças 

indígenas, seringueiros, 
quilombolas e amigos. 

 REBEA 
 necessidade de articulação e  

fortalecimento da iniciativa de 
comunicação 

 REBECA- criada em 5 de 
novembro de 2004, durante o V 
Fórum Brasileiro de EA/Goiânia 

 ampliação como forma de suprir 
lacunas, estas percebidas pela 
ausência da participação de 
profissionais das diversas áreas da 
comunicação e fora dela também, 
interessados nesta inter-relação, 
educação, comunicação dentro do 
tema meio ambiente. 
(EDUCOMUNICAÇÃO) 

 
 Rede Povos da Floresta- criada no 

Acre com Chico Mendes e 
lideranças de seringueiros e 
indígenas 

 promover de diálogo entre 
seringueiros e indígenas como 
uma forma de proteção, de defesa 
e fortalecimento político 

 rede nacional 
 envolve não só indígenas e 

seringueiros, quilombolas, e outras 
populações tradicionais do Brasil 
todo, mas também parceiros e 
amigos, TCHAI como se fala. 

 Cada uma delas com cerca de 200 
pessoas 

  associadas em Listas de 
Discussão 

 Lista de Discussão-indicador de 
participação onde não encerra 
todos os participantes da rede 

 Rede-estrutura de relações sociais 
 Espaço de relações sociais que 

não se restringem a plataformas 
tecnológicas 

 Espaço potencializado pelas 
estruturas tecnológicas 

 Potencialidade envolve 
complementos e parcerias 
bilatérias entre instituições, entre 
pessoas que muitas vezes nem 
sequer estão representadas em 
listas de discussão. Então por 
exemplo, na rede REBECA, tem 
umas cem (100) pessoas que 
eventualmente atuam ou mais ou 
menos intensamente na lista de 
discussão, mais tem mais de 200 
associados e que boa parte é só  

 OBSERVADOR 
 Rede Povos da Floresta, cerca de 

10 a 15 pessoas atuam na lista de 
discussão, mais tem mais de 300 
pessoas que trabalham, e 
convivem, se articulam, e muitas já 
mais de 10 anos. 
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Vale ressaltar a ocorrência nestes questionamentos de orientação para 

que os sujeitos entrevistados direcionassem as respostas para as redes das quais 

participam, e deixa livre para que estes acrescentem outras redes também. Essas 

solicitações foram pensadas devido as possíveis contribuições decorrente das 

especificidades das experiências particularizadas nas redes relatadas. 

Podemos afirmar que as redes tiveram como mote precursor os movimentos 

que datam a década de 70, mas estas particularizadas por idéias unos, onde não se 

havia uma pluralidade de possibilidades, e tão pouco reconhecimento político, o que 

nos sugere descrença e enfraquecimento nas ações por estes sugeridas. Segundo 

fala do sujeito D: 

 
Teve assim uma implosão muito grande, nós já LUTÁVAMOS desde o fim 
dos anos 80, nessas brigadas, nessas barricadas, nesses todos esses 
artífices de mobilização, mas foi quando NÓS retornamos em 92, isso até 
94, depois os interesses MUDARAM, OUTROS percursos, e os educadores 
ambientais, pra ser mais específica, quando foi formulado um Termo de 
Compromisso entre 5 Instituições, em Sergipe, no caso: o IBAMA, a então 
Superintendência hoje Gerência Executiva, a Universidade Federal de 
Sergipe, a .. o INCRA, a Secretaria de Estado de Educação e a ADEMA, o 
órgão ambiental onde era Secretaria na época, firmaram um esse protocolo, 
instituindo a Rede de educação ambiental de Sergipe, porque até então, 
nós nos reconhecíamos como educadores ambientais, tivemos formações 
pagas pelo MEC, com a Nana Medina, com os cursos do Quintas, certo, 
que fizemos, mas não havia uma ARTICULAÇÃO, RECONHECIDA, pra 
otimizar as nossas, ações. 

 
 

Surge aqui, parafraseada sob a ótica do sujeito G, Lista de Discussão-

indicador de participação onde não encerra todos os participantes da rede, a rede é 

uma estrutura de relações sociais, então dentro dessa relações sociais das pessoas 

que estão nesta lista de discussão na internet , no caso da REBECA, existem 

pessoas que não participam da lista e que estão atuando nessa mesma articulação, 

então a rede não pode nunca ser entendida como, exclusivamente, uma estrutura de 

comunicação virtual, pela internet. Ela é MAIS do que isso, ela as vezes envolve 

complementos e parcerias bilatérias entre instituições, entre pessoas que muitas 

vezes nem sequer estão representadas em listas de discussão. Então por exemplo, 

na rede REBECA, tem umas cem (100) pessoas que eventualmente atuam ou mais 

ou menos intensamente na lista de discussão, mais tem mais de 200 associados e 

que boa parte é só ―observador‖, e a Rede Povos da Floresta, cerca de 10 a 15 

pessoas atuam na lista de discussão, mais tem mais de 300 pessoas que trabalham, 

e convivem, se articulam, e muitas já mais de 10 anos. 
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As redes por eles relatadas foram aqui percebidas e categorizadas como, 

redes como redes de informação, redes como movimentos sociais e redes como 

mobilização. 
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APÊNDICE K –  Quadro demonstrativo ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
–   

BLOCO 03- QUESTIONAMENTOS 09-18  
 

Já o Bloco 03, os questionamentos vão do 09 a 18. Através destes 

procuramos contextualizar historicamente as Redes de EA; 

 Porém, após minuciosa leitura das respostas que se referem a este 

bloco, observamos a ocorrência de redundâncias em algumas delas, e outras 

fugiram ao escopo do foco que se delineou no desenvolvimento do estudo. 

Sendo assim, optamos por descrever as análises referentes aos 

questionamentos: 

Questionamento Bloco 03 – Questionamentos de relevância 12, 13, 15,  

16, 17 e 18: 

12. Qual o objetivo de criação das Redes de EA? 

13. Existe alguma referência para que elas se configurem? 

15. A que você atribui a sua multiplicação? 

16. 
Você acha que este objetivo continua o mesmo desde a criação das primeiras 

até hoje? 

17. Os sujeitos (atores) sofreram alguma forma de mutação? 

18. 

Você acha que o momento era de mudança de paradigmas, tecnológicos, 

educacionais, ambientais, onde havia a necessidade de uma superação em 

métodos e estratégias para se atingir os objetivos propostos? 

19. 
Você considera as Redes EA como uma forma de mobilização (organização) 

social? 
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ANÁLISE DAS ENTREVISTAS - QUESTIONAMENTO BLOCO 03 – QUETIONAMENTO 12 

FALA DOS SUJEITOS TRECHO MAIS SIGNIFICATIVO SIGNIFICADO 

   

A 

R. O objetivo delas era realmente de 
propagar, disseminar e fazer com que as 
pessoas quebrassem essas barreiras 
geográficas. Pra mim eu acho que a 
barreira geográfica é a barreira que..une, 
como o próprio Capra diz que existe uma 
interligação, então a partir do momento 
que agente quebra essas barreiras né, 
territoriais, geográficas agente realmente 
faz fluir a ..é.. educação ambiental, então 
eu acho que foi nesse critério. 

 

R. O objetivo delas era realmente de 
propagar, disseminar e fazer com que as 
pessoas quebrassem essas barreiras 
geográficas. Pra mim eu acho que a barreira 
geográfica é a barreira que..une, como o 
próprio Capra diz que existe uma interligação, 
então a partir do momento que agente quebra 
essas barreiras né, territoriais, geográficas 
agente realmente faz fluir a ..é.. educação 
ambiental, então eu acho que foi nesse 
critério. 

 

 

    

B 

R. Existe essa tendência de..dos Estados 
terem as suas próprias redes é..Estaduais 
né, redes de Educação Ambiental 
Estaduais, pra fortalecer a Política 
Nacional de ... Meio Ambiente, a PNEA, e 
els é que são esse elo de comunicação da 
esfera Federal pra...esfera local, esse hoje 
é o grande lance. 
R. Sim é, dos princípios, dos 
objetivos..todos os princípios e os 
objetivos que já determinam, que são os 
objetivos gerais da da Educação 
Ambiental. 

 

R. Existe essa tendência de..dos Estados 
terem as suas próprias redes é..Estaduais né, 
redes de Educação Ambiental Estaduais, pra 
fortalecer a Política Nacional de ... Meio 
Ambiente, a PNEA, e els é que são esse elo 
de comunicação da esfera Federal 
pra...esfera local, esse hoje é o grande lance. 
R. Sim é, dos princípios, dos objetivos..todos 
os princípios e os objetivos que já 
determinam, que são os objetivos gerais da 
da Educação Ambiental. 

 

 

    

C 

R. É..eu acho assim, que elas realmente 
se criaram com a perspectiva de .aglutinar 
pessoas que tivessem que tinham uma 
identidade comum e basicamente uma 
identidade de BUSCA de participação de 
democratização da sociedade né, e busca 
de é...fortalecimento político de uma 
determinada posição. Então assim ao meu 
ver claramente é o que formaram na 
perspectiva da constituição de um 
movimento social. Representativo dessa 
―coisa nova‖  que era a educação 
ambiental. 

 

R. É..eu acho assim, que elas realmente se 
criaram com a perspectiva de .aglutinar 
pessoas que tivessem que tinham uma 
identidade comum e basicamente uma 
identidade de BUSCA de participação de 
democratização da sociedade né, e busca de 
é...fortalecimento político de uma 
determinada posição. Então assim ao meu 
ver claramente é o que formaram na 
perspectiva da constituição de um movimento 
social. Representativo dessa ―coisa nova‖  
que era a educação ambiental. 

 

 

    

D 

R. Você vai ver que cada rede estabelece 
seus objetivos, eu basicamente vejo em 
dois, em dois eixos, ampliar os espaços 

formadores, e de nutrição, nutrição nosso, 
porque nós caminhamos na contra mão, 
muitas vezes do processo educativo,no 
que ele tem de institucional, e também 

tem certas comunidades ditas 
ambientalistas, ou  segmentos do 

movimento ecológico, que não assume o 
socioambiental, que tem uma orientação 

por vezes biocênctrica, ENFIM, e esse é o 
grande objetivo, formação e  nutrição, é o 
que eu entendo que seja uma comunidade 

interpretativa, e um outro sentido maior, 
que transcende isso, é realmente fazer 

acontecer a educação ambiental a partir 
de outras estruturas, certo, porque dessas 
comunidades interpretativas, porque eu to 
chamando de  outras estruturas, porque 
não sou mais eu sozinha no meu canto, 

mas o que eu faço se está em rede é 
potencializado e eu vou descobris que 
milhares de outras pessoas fazem o 

mesmo, a partir de seus lugares, e isso 
tem um potencial revolucionário, é o que 

Guatarri nos ensina através da Revolução 
Molecular. 

 

R. Você vai ver que cada rede estabelece 
seus objetivos, eu basicamente vejo em dois, 

em dois eixos, ampliar os espaços 
formadores, e de nutrição, nutrição nosso, 
porque nós caminhamos na contra mão, 

muitas vezes do processo educativo,no que 
ele tem de institucional, e também tem certas 

comunidades ditas ambientalistas, ou  
segmentos do movimento ecológico, que não 

assume o socioambiental, que tem uma 
orientação por vezes biocênctrica, ENFIM, e 

esse é o grande objetivo, formação e  
nutrição, é o que eu entendo que seja uma 

comunidade interpretativa, e um outro sentido 
maior, que transcende isso, é realmente fazer 
acontecer a educação ambiental a partir de 

outras estruturas, certo, porque dessas 
comunidades interpretativas, porque eu to 

chamando de  outras estruturas, porque não 
sou mais eu sozinha no meu canto, mas o 

que eu faço se está em rede é potencializado 
e eu vou descobris que milhares de outras 
pessoas fazem o mesmo, a partir de seus 

lugares, e isso tem um potencial 
revolucionário, é o que Guatarri nos ensina 

através da Revolução Molecular. 
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G 

R. Eu vou dizer o objetivo que elas cumprem 
perante a organização social e a organização 
política da sociedade, a politização da sociedade, 
porque na EA se percebe que existe uma 
necessidade de uma politização, existe uma 
necessidade que a sociedade atue junto com o 
governo, com os poderes públicos em geral, e as 
ONGs e sociedade civil estão representadas nas 
redes, se entende normalmente assim, e dialogam 
com o governo. Porém na nossa concepção, que 
por exemplo a da REBECA, o Governo ESTÁ dentro 
da rede, a rede é o espaço em que está o Governo 
Federal, Estadual, Governo Municipal, sociedade 
civil, ONG, pessoas, indivíduos, pesquisadores, 
cientistas, sem vínculo nenhum, advogados... todo 
mundo com o mesmo objetivo, então isso cria uma 
possibilidade de edificação de política pública, e a 
EA tem buscado se afirmar enquanto política pública 
no país, de meio ambiente, então pra isso as redes 
passa a ser a estratégia fundamental. Do ponto de 
vista do Governo, a rede significa a oportunidade do 
controle social e da participação, não tem 
praticamente nenhuma outra função relevante além 
dessa, então, se a rede não é uma possibilidade de 
potencializar a participação, de fazer com que as 
pessoas tenham acesso a elaboração dialogada das 
políticas, ao monitoramento dessas políticas, e uma 
pressão mais qualificada para que elas sejam 
efetivadas, elas não fazem sentido, então se você 
tem um governo e tem práticas muito mais 
dialógicas e transparentes do que as redes, isso 
acontece, há setores do governo que conseguem 
dialogar com a sociedade e ter transparência nos 
seus objetivos e nos seus planejamentos muito 
antes de ter qualquer  proposta  fechada, e há redes 
que só elaboram projetos a partir do momento de 
que um elo constituiu todo um conjunto, fechou toda 
a sua elaboração, entende? Há redes que são 
menos transparentes e democráticas e participativas 
do que os próprios setores do Governo, então isso 
me chama a atenção hoje, é uma realidade que eu 
tenho, é a coisa mais recente que eu tenho 
observado nesse movimento de rede, muitas vezes 
a incapacidade de funcionar como um mecanismo 
de controle social e participação. Vamos dar o 
Exemplo da REBECA, a REBECA nasceu do 
diálogo com os setores que fundaram a REBECA, 
tinham pessoas que eram da Universidade, duas ou 
três pessoas da Universidade, outras que eram 
ligadas ao governo e outras ligadas a ONGs e 
movimentos e projetos de educação ambiental, e ela 
continuou com nessa expansão com essa 
característica múltipla, e surgiu o Programa 
Nacional de Educomunicação Ambiental, partindo 
do Ministério do Meio Ambiente, e que é, passou a 
ver a REBECA como a possibilidade do controle 
social e do monitoramento desse programa, e 
muitas das pessoas que estão ingressando na rede 
REBECA, não se deram conta disso, não tem a 
noção de que ela é a possibilidade de dialogar com 
o governo e construir a política pública juntos, 
muitos estão na REBECA pensando na 
possibilidade  de apenas aprendizado, como fonte 
de informação ou de pesquisa ou como um espaço 
de difusão dos seus projetos, de divulgação: ―êpa! 
Esse pessoal ta ali tudo junto, vou mandar para 
esse pessoal e divulgar!‖ E as próprias mensagens 
da lista refletem isso, uma overdose de informações 
de tudo quanto é tipo, que a maior parte das 
pessoas deletam, porque não conseguem assimilar 
tudo aquilo, não conseguem ver identificação com 
aquilo. Mais para que elas cumpram seu papel de 
controle social e monitoramento, ela realmente tem 
que cobrar do governo a relação transparente na 
construção da política como ela tem que agir da 
mesma forma.  

 

R. Eu vou dizer o objetivo que elas cumprem perante a 
organização social e a organização política da sociedade, 
a politização da sociedade, porque na EA se percebe que 
existe uma necessidade de uma politização, existe uma 
necessidade que a sociedade atue junto com o governo, 
com os poderes públicos em geral, e as ONGs e 
sociedade civil estão representadas nas redes, se 
entende normalmente assim, e dialogam com o governo. 
Porém na nossa concepção, que por exemplo a da 
REBECA, o Governo ESTÁ dentro da rede, a rede é o 
espaço em que está o Governo Federal, Estadual, 
Governo Municipal, sociedade civil, ONG, pessoas, 
indivíduos, pesquisadores, cientistas, sem vínculo 
nenhum, advogados... todo mundo com o mesmo 
objetivo, então isso cria uma possibilidade de edificação 
de política pública, e a EA tem buscado se afirmar 
enquanto política pública no país, de meio ambiente, 
então pra isso as redes passa a ser a estratégia 
fundamental. Do ponto de vista do Governo, a rede 
significa a oportunidade do controle social e da 
participação, não tem praticamente nenhuma outra 
função relevante além dessa, então, se a rede não é uma 
possibilidade de potencializar a participação, de fazer 
com que as pessoas tenham acesso a elaboração 
dialogada das políticas, ao monitoramento dessas 
políticas, e uma pressão mais qualificada para que elas 
sejam efetivadas, elas não fazem sentido, então se você 
tem um governo e tem práticas muito mais dialógicas e 
transparentes do que as redes, isso acontece, há setores 
do governo que conseguem dialogar com a sociedade e 
ter transparência nos seus objetivos e nos seus 
planejamentos muito antes de ter qualquer  proposta  
fechada, e há redes que só elaboram projetos a partir do 
momento de que um elo constituiu todo um conjunto, 
fechou toda a sua elaboração, entende? Há redes que 
são menos transparentes e democráticas e participativas 
do que os próprios setores do Governo, então isso me 
chama a atenção hoje, é uma realidade que eu tenho, é a 
coisa mais recente que eu tenho observado nesse 
movimento de rede, muitas vezes a incapacidade de 
funcionar como um mecanismo de controle social e 
participação. Vamos dar o Exemplo da REBECA, a 
REBECA nasceu do diálogo com os setores que 
fundaram a REBECA, tinham pessoas que eram da 
Universidade, duas ou três pessoas da Universidade, 
outras que eram ligadas ao governo e outras ligadas a 
ONGs e movimentos e projetos de educação ambiental, e 
ela continuou com nessa expansão com essa 
característica múltipla, e surgiu o Programa Nacional de 
Educomunicação Ambiental, partindo do Ministério do 
Meio Ambiente, e que é, passou a ver a REBECA como a 
possibilidade do controle social e do monitoramento 
desse programa, e muitas das pessoas que estão 
ingressando na rede REBECA, não se deram conta 
disso, não tem a noção de que ela é a possibilidade de 
dialogar com o governo e construir a política pública 
juntos, muitos estão na REBECA pensando na 
possibilidade  de apenas aprendizado, como fonte de 
informação ou de pesquisa ou como um espaço de 
difusão dos seus projetos, de divulgação: ―êpa! Esse 
pessoal ta ali tudo junto, vou mandar para esse pessoal e 
divulgar!‖ E as próprias mensagens da lista refletem isso, 
uma overdose de informações de tudo quanto é tipo, que 
a maior parte das pessoas deletam, porque não 
conseguem assimilar tudo aquilo, não conseguem ver 
identificação com aquilo. Mais para que elas cumpram 
seu papel de controle social e monitoramento, ela 
realmente tem que cobrar do governo a relação 
transparente na construção da política como ela tem que 
agir da mesma forma.  

 


