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Introdução 

Vivemos um período histórico de crise de percepção e de valores que, se por um 

lado significa que “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), por outro, apresenta uma transição paradigmática 

e uma oportunidade de se buscar alternativas para novas formas de sociedade, de caráter 

solidário, democrático e sustentável. O percurso para essa construção, no plano político-

educativo brasileiro, tem se caracterizado mais pela dificuldade de se criar, no campo da 

práxis, alternativas concretas de enfrentamento às políticas neoliberais por meio de 

redes de ações e de projetos que sejam expressão de relações de forças envolvidas na 

defesa dos direitos e de melhores condições de vida das populações mais destituídas de 

bens materiais e culturais da sociedade, do que pela capacidade de diagnosticar e de 

criticar as formas perversas das relações capitalistas e suas estratégias de reprodução 

que inviabilizam o alcance da desejada sustentabilidade socioambiental. 

A crescente degradação socioambiental, fruto do paradigma desenvolvimentista 

moderno, demanda um novo espírito científico e uma ação dos “sujeitos ecológicos” 

(CARVALHO, 2004) comprometidos e responsáveis pela construção de uma nova 

percepção-ação sobre o mundo. Os problemas socioambientais decorrentes dos 

impactos provocados pelas ações antrópicas vêm exigindo das comunidades 

cooperação, conexão e diálogo transmigratório entre diversas áreas do conhecimento e 

entre os saberes científicos e os não-científicos, assim como novas formas de 

organização baseadas no conhecimento das relações integradas entre o ser humano e a 

natureza. Isso para construir referenciais conceituais e metodológicos que reflitam a 

multidimensionalidade da realidade a partir da multireferencialidade dos sujeitos, de 

modo a intervir com eficiência na complexa problemática contemporânea, visando ao 

bem comum. 



 

 

Nesse sentido, justifica-se o esforço acadêmico de compreensão das redes como 

um fenômeno social inovador e de grande potencial educativo. Este esforço objetiva dar 

visibilidade à potencialidade pedagógica da rede, ainda pouco percebida e vivenciada 

em sua intencionalidade nas práticas educativas brasileiras, buscando os princípios que 

a referencia como processo formativo. É perceber as Redes enquanto espaço de 

participação, de articulação, de produção do conhecimento, de ação política e de 

ampliação do espaço público, possibilitando aos seus integrantes constituírem-se como 

sujeitos partícipes da história e do seu devir, experienciado em outros referenciais 

paradigmáticos. Ao apontar a rede como “uma forma de organização coletiva que surge 

como uma nova proposta de relação e prática social”, Olabarriaga (2009b, p.3) incita-

nos ao debate e à percepção da necessidade de aprofundarmos o entendimento do 

caráter inovador da dinâmica e da morfologia das Redes e de apontar os princípios e 

indicadores teóricos para dar concretude à potencialidade pedagógica das Redes de 

Educação Ambiental (EA). Dessa forma, destaca a relevância das análises e das 

proposições configuradas no campo acadêmico que articula sistemas complexos, 

dinâmicas sociais, conexões em redes, formação de educadores e intervenções 

socioambientais. 

Cumpre salientar que para a compreensão da natureza das redes, enquanto 

ambiente e/ou estruturas pedagógicas, exige-se uma complexidade de saberes e de 

multirreferenciados olhares, imbuídos de uma racionalidade que privilegie o trabalho 

integrado, estimulador do processo de educação continuada, tendo em vista o objetivo 

de formar redes socioambientais capazes de viabilizar ações coletivas que fomentem 

alternativas sustentáveis à crise vivenciada na contemporaneidade.  

 
Aproximações teóricas  

 Neste artigo, apresentamos elementos da Teoria da Complexidade, da 

Educomunicação e da Educação Ambiental (EA) referenciada pela Teoria Crítica, com 

vistas a uma aproximação que contribua para a discussão teórica que ultrapasse a 

abordagem disciplinar, tendo como viés principal a dimensão pedagógica da formação 

de redes para a sustentabilidade. Pretende-se aqui apontar para a superação de uma 

limitada abrangência do fenômeno complexo, com algumas indicações teóricas iniciais 

que objetivam balizar a atuação dos atores sociais e consolidar uma nova prática social 

em rede, capaz de contribuir para a construção de uma realidade socioambiental 

sustentável. 



 

 

Nesse entrelaçamento teórico, procuramos entender a relação que Loureiro 

(2005) estabelece com a Teoria Crítica ao salientar que:  

[...] as características [da teoria tradicional] ignoram o movimento da 
história, os sujeitos e a ciência como prática social inserida em um 
conjunto complexo de relações sociais e suas implicações econômicas, 
políticas ideológicas e de poder. Romper com essas características 
conservadoras e adotar um posicionamento de permanente 
questionamento com vistas a construir conhecimentos que sirvam para 
a emancipação e para a transformação da sociedade é a finalidade 
primeira e última da teoria crítica (ibidem, p. 326).  

 
Tal entendimento é fundamental para a compreensão da definição de EA 

postulada por esse mesmo autor, que ressalta a necessidade dessa prática educativa ser 

construída: 

[...] a partir de uma matriz que vê a educação como elemento de 
transformação social inspirada no diálogo, no exercício da cidadania 
plena, no fortalecimento dos sujeitos, na superação das formas de 
dominação capitalistas e na compreensão do mundo em sua 
complexidade, e da vida em sua totalidade (id. 2004, p.23).    

 

Nessa mesma perspectiva, Guimarães define a EA crítica, como a que:  

[...] aponta para transformações radicais nas relações de produção, nas 
relações sociais, nas relações homem-natureza, na relação do homem 
com sua própria subjetividade, num processo de construção coletiva 
de uma ética, uma nova cultura, novos conhecimentos. Processos 
esses assumidos por sujeitos individuais e coletivos que desvelam a 
necessidade da construção de um novo paradigma, um novo modelo 
de relacionamento com a natureza e intervenção na história (2000, 
p.84).  

 
No conjugar da Educação e da Comunicação consolida-se a Educomunicação, 

que para Soares (2004) é o:  

[...] 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 (2004 apud MMA, 
2005, p. 12). 
 

Essa definição de Educomunicação apropria-se do conceito de “ecossistemas 

comunicativos” de Boaventura de Souza Santos (2001), o que aguça a interlocução com 

as discussões sobre as redes sociais no mundo atual. Cássio Martinho (2004) vem 

procurando a interseção das redes com a EA. Manuel Castells (1999), referência 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 (NTICs), que permitem a globalização dos mercados e a fluidez do capital 

financeiro, ao mesmo tempo em que favorecem o intercâmbio cultural proveniente da 

maior interação entre os indivíduos e destes com as instituições sociais. Esse 

dinamismo, tanto inaugura identidades coletivas em nível global, quanto reivindica 

novas formas organizacionais de movimentos sociais e de articulações da sociedade 

civil – a começar pelo pioneirismo das redes ambientalistas que se caracterizam por 

evoluções permanentes nos métodos de trabalho, muitos inteiramente novos, tanto na 

dimensão técnica, como na cultural.   

O aprofundamento destas vertentes teóricas potencializa a percepção do espaço 

de rede em sua dimensão educativa.  

 

A natureza das alternativas 

A educação ganha centralidade como modo de catalisar ações capazes de exercer 

pressões políticas e de contribuir para as transformações socioambientais. Trata-se, pois, 

da educação como forma de potencializar um movimento de transição de paradigmas 

que objetiva edificar novas formas de ver, estar e agir no mundo, por meio de um 

arcabouço teórico e prático orientado para a dinâmica complexa das interrelações 

socioambientais. É construir significados possíveis de superar a dicotomia norteadora 

que guiou os passos do mundo moderno e de fazer dialogar com o todo, por um 

processo educativo, adequado à necessidade da contemporaneidade, que entrelace 

olhares, saberes e fazeres como processo formativo.  

Carvalho (2004) aponta-nos a necessidade de uma educação transformadora, 

emancipadora e contextualizada, viabilizada pelas linhas da Educação Ambiental 

crítica, e afirma que: 

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 [...] (Ibidem, p. 19). 

 

 Mediante isto, para Jacobi (1998), isto ocorre de modo a nutrir possíveis 

transformações da realidade abrindo um canal de participação plural e coletivo para que 

se desempenhe o exercício da cidadania, que possui como eixo norteador a 

solidariedade, a igualdade e o respeito às diferenças, valendo-se de meios democráticos 



 

 

por práticas interativas e dialógicas, carregado de um potencial emancipatório. Para 

Loureiro (2004, p. 77) é imprescindível: 

 [...] 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.  

Os eixos norteadores acima clamam para a reflexão e para a compreensão que 

favorece a dinâmica de um processo que não junta “tudo como uma coisa só”, mas 

interrelaciona esferas econômica, social, política e ambiental. A abordagem de tal 

conceito, implementado fora desta visão relacional, apenas evidencia o uso genérico, 

como um guarda chuva que abriga a todos, independente de estarem atrelados ou não a 

manutenção do status quo.  

Ao observarmos os pressupostos que apontaram para a necessidade dessa 

Educação redimensionada para o enfrentamento da mazela socioambiental, reafirmamos 

a necessidade da emergência de processos de transformação social. Transformações 

potencializadas por intervenções educativas pautadas nas possibilidades formativas de 

sujeitos críticos, autônomos, emancipados, participativos e conscientes das intervenções 

sócio-históricas. O que pretendemos demonstrar com este estudo é a potencialidade das 

redes como um ambiente pedagógico propício a essas possibilidades formativas. 

Para tanto, os referenciais desta EA abriga o papel de contribuir para a 

percepção do meio ambiente em sua complexidade, dadas as suas múltiplas dimensões 

que relacionam os aspectos políticos, sociais, econômicos, tecnológicos, científicos, 

éticos, culturais e ecológicos, e os seus problemas que são, assim, denominados 

socioambientais. Deste papel, resulta a compreensão da totalidade capaz de subsidiar a 

prática intervencionista na realidade socioambiental. Em outras palavras, reflexão e 

ação, teoria e prática, articuladas organicamente, alimentando uma práxis de EA 

transformadora que se realiza no exercício da cidadania de sujeitos individuais e 

coletivos. 

 

Refletindo sobre a alternativa de Redes 

É importante situar que a terminologia redes vem ganhando novos significados,   

o padrão e a morfologia estão se multiplicando e se fortalecendo ao ponto de ser 



 

 

percebido como alternativa de intervenção política e sociocultural, porém ainda não tão 

explicitado em sua dimensão educativa. 

O que se pode perceber é que a difusão do uso das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (NTIC), em particular a Internet, somada a proliferação do 

conceito de redes e a crescente crise socioambiental, contribui para o fortalecimento, 

não apenas da arquitetura em Rede, como para o crescimento de movimentos sociais 

organizados em Redes. Materializa-se assim, dentre tantas outras estruturas, as Redes 

Socioambientais. 

Observa-se que seus princípios objetivam contribuir para a emergência do 

cidadão e que, em seus aspectos bastante promissores, tem forjado, ainda de forma 

inovadora, a formação de novas redes, para além das mais de 50 temáticas de 

educadores ambientais1, em projetos de enfoque formativo e de mobilização.   

No entanto, a “aceitação” destas ideias, sem uma melhor qualificação de sua 

concepção, como se fosse algo consensual para todos, 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 concepção em construção. Pois, em consonância à Guimarães (2000), a 

homogeneização de uma categoria vela conflitos e retira o caráter crítico e inovador 

desta categoria. 

Sendo assim, para que as Redes tornem-se estratégicas, dentro de uma 

perspectiva mais crítica para um projeto educacional, é preciso superar a compreensão 

da visão de mundo hegemônica, que cidadão é o indivíduo que passivamente respeita e 

pratica os direitos e deveres já estabelecidos e consentidos por esta atual sociedade. 

Explicitar nas propostas educativas sua dimensão política e estimular o exercício de 

uma cidadania plena se faz fundamental para os educadores ambientais. 

Assumindo a perspectiva que preconiza o comprometimento da educação para 

com a sustentabilidade 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 

                                                           
1 As Redes de EA, classificadas como temáticas, somam no cenário brasileiro um total que frequentemente 
se modifica. Registrou-se recentemente no “cenário das Redes que compõem a malha da REBEA [um 
total de] 53 Redes de EA. (OLABARRIAGA, 2008, p.8). 



 

 

movimentos diásporas que influenciam sobremaneira, os processos 
produtivos, acarretando desdobramentos sócio-econômicos, políticos e 
éticos para o conjunto da sociedade.  
 

No entanto, a concepção de cidadania hegemônica, que demanda pelo 

indivíduo/cidadão e/ou cidadão/consumidor, ainda não se libertou das amarras 

condicionantes que os limita a meros transmissores de informações, ancorados em 

propostas de mudanças pontuais comportamentais. A cidadania que pautamos direciona 

seu foco para o pertencimento, de forma a restabelecer a identidade numa coletividade.  

Segundo Gadotti (2000), esta Nova Cidadania a qual nos referimos se apropria 

da mesma base tecnológica da globalização econômica, porém com lógica diferenciada. 

Parte desse processo, utilizando-se da ampliação ao acesso a informações, cultura, 

ciência, tecnologia, etc., porém para uma globalização da cidadania regida pela 

sociedade civil organizada que se contrapõe, sobremaneira, a responder às demandas da 

globalização econômica/capitalista. Esta perspectiva em construção abre para a 

possibilidade de ampliação da concepção de cidadania em uma dimensão planetária. 

Para pensarmos em novos padrões de conexões que se aproximem da 

complexidade do real e das possibilidades interconectas de comunicação, estudiosos 

vêm buscando a compreensão sistêmica de realidade. Para nós, que nos debruçamos 

sobre a questão socioambiental, 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 de 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 de intervenção 

para enfrentamento da crise socioambiental. 

 

A complexificação das redes: alguns elementos indicativos à análise   

A problemática socioambiental contemporânea emerge calcada na análise crítica 

dos modelos societários da modernidade e desperta para a necessidade de se construir 

outra racionalidade social que desloque o centro da práxis de desenvolvimento do 

econômico para o ser humano. Esta mudança de valores e a formulação de um novo 

paradigma postulam a reinvenção da comunidade através de um saber-ação capaz de 

habilitar seus membros a constituírem a solidariedade pelo exercício de práticas sociais 



 

 

que conduzirão a novas formas de cidadania individual e coletiva, incorporando uma 

nova forma de saber-conhecimento-emancipação. 

Dentre os princípios da regulação – mercado, Estado e comunidade – este 

último foi o mais negligenciado nos últimos dois séculos e, exatamente por isso, o 

menos obstruído por determinações sendo, assim, o mais propício para instaurar uma 

dialética com o princípio da emancipação, tendo em vista suas dimensões fundamentais: 

a participação (dimensão política) e a solidariedade (dimensão ética) (SANTOS, 2001). 

Aliado a este princípio registra-se a importância pedagógica do trabalho em 

rede por ele criar espaços de comunicação (interna e externa) e de troca de 

experiências, permitindo a realização de eventos, o estabelecimento de alianças e de 

projetos e a formulação de estratégias para exercer maior influência nas esferas de 

definição das políticas públicas. 

 Há diferenças entre uma organização hierárquica e uma organização em rede. 

Burocracia é a administração sujeita à hierarquia, a regulamentos rígidos e a uma rotina 

inflexível. A burocracia é, portanto, intencionalmente cerceadora de criatividade e 

impede, por princípio e conceituação, adaptações por parte dos executores das 

atividades. Segundo Ritto (2005), isso é uma constatação e não necessariamente uma 

crítica, já que este paradigma tem aplicação em muitas ocasiões. Como esclarecimento, 

ele diz que: 

[...] em contraposição ao modelo hierárquico-burocrático tradicional, a 
rede configura uma disposição horizontal e entrelaçada dos atores, 
baseada em relações mais funcionais que hierárquicas, mais 
cooperativas do que competitivas e mais dinâmicas, menos 
normativas, inaugurando novos parâmetros para a coordenação de 
ações. A rede é o lugar da manifestação de múltiplas percepções e da 
intersubjetividade, onde os atores, ao tempo em que mantém sua 
autonomia, estabelecem múltiplas relações de interdependência. Na 
rede convivem relações de cooperação – dimensão integradora - e 
conflitos de interesses – dimensão de auto-afirmação (ibidem, p.163).  

 

 No tempo das redes, é relevante “pensar em rede”, pois uma rede não é uma 

hierarquia, é um grupo de unidades (pessoas) autônomas unidas por valores 

compartilhados. As redes são usadas nas organizações “cortando” horizontalmente as 

hierarquias com o objetivo de estimular a criatividade e a evolução dos métodos do 

trabalho, com vistas à melhor articular ações e decisões (ibidem, p.162). Neste sentido, 

as hierarquias entrelaçadas privilegiam a diversidade em busca de uma nova lógica para 

a coexistência das diferenças.  

Na rede, as iniciativas são complementares e buscam permanentemente sinergia. 



 

 

A organização em rede flexibiliza a estrutura hierárquica rígida através da circulação 

mais ágil, transparente e democrática da informação. A adoção de redes internas reduz 

barreiras entre pessoas, viabilizando relacionamentos com maior sinergia, promovendo 

estruturas mais horizontais e formação de equipes multidisciplinares – com menos 

delimitações das funções especializadas de diferentes áreas – ao mesmo tempo em que 

menos energia é despendida em comunicação.  

Para Deleuze e Guattari (1995) redes são como rizomas, que representam 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 

intercambiáveis, definindo-se em um momento, mas sendo difuso no todo. Nessa 

perspectiva, as operações locais se coordenam e o resultado final se sincroniza 

independentemente de uma instância central. 

Para Morin (1996), a compreensão do fenômeno “auto-eco-organização” 

pressupõe o entendimento do padrão de organização da vida capaz de auto-organização. 

Partindo-se do pressuposto de que em um padrão de rede as relações são não-lineares e 

geram laços de realimentação, constata-se que as redes circulantes de comunicação 

possuem capacidade de auto-regulação, pois cada comunicação cria pensamentos e 

significados novos que permitem a regeneração da rede inteira, num processo 

autocriativo do pensamento conceitual e da linguagem simbólica. A identificação da 

comunicação como elemento central das redes sociais caracteriza-as como sistemas 

cognitivos e demanda esclarecimentos sobre sua dinâmica.  

Para apreensão da inserção das redes na perspectiva complexa, Neffa & 

Branquinho (2006) apóiam-se nas reflexões teóricas de Serres e de Latour. Para estes, 

os significados constituem feixes de relações articulados em redes, construídos social e 

individualmente, em constante processo de mudança. Enquanto “espaço de 

representações”, em que os pontos (nós/feixes de relações) são significados de objetos, 

pessoas, proposições, e as ligações são relações entre nós, funcionando como pontes, 

essa teia de significações desenha uma “reciprocidade profunda”, uma dualidade entre 

temas e relações, entre interseções e caminhos, em que os nós e as ligações englobam 

tanto as relações causais de natureza dedutiva, quanto certas interações que não se 

situam no âmbito da causalidade. Nesse sentido, a idéia de conhecer assemelha-se à de 

enredar e a metáfora da rede se contrapõe à idéia de encadeamento lógico e de 

linearidade na construção do conhecimento. Deste ponto de vista, Serres salienta que 

não há um percurso lógico para se explorar a rede, de nó em nó, pois nenhum nó é 



 

 

privilegiado em relação a outro, o que configura a não-linearidade, a não-

hierarquização.  

Afinado com tais idéias de Serres, Latour (1994) deixa claro que toda a 

sociedade que se diz “moderna” precisa rever esse pressuposto, pois a produção de 

conhecimento verdadeiro sobre a natureza, que para ela cabe apenas aos cientistas – por 

saberem separá-la, nos laboratórios, da cultura –, deve ser reconhecida como sendo 

produção de todos os atores sociais, ou seja, não-cientistas. De acordo com Latour, os 

modernos nunca separaram natureza e cultura, nunca pararam de criar objetos híbridos, 

que pertencem à natureza e à cultura ao mesmo tempo, tal e qual as sociedades que não 

têm a ciência como instrumento de leitura do mundo sem, contudo, reconhecer e 

compreender esse processo. Foi essa incompreensão que implicou a construção de uma 

auto-imagem distorcida, caracterizada por um sentimento de superioridade que legitima 

o domínio e a exploração da natureza e dos seres humanos em nome do 

desenvolvimento e do progresso. De acordo com as idéias de Latour e de Serres, os 

objetos científicos e artefatos técnicos construídos pelos seres humanos reconstroem o 

ambiente natural e social, sendo mais que simples objetos: são não-humanos dotados de 

um tipo de ação. Na perspectiva de que a educação ocupa um importante lugar na tarefa 

de construção de uma rede de significados, concebê-los como uma dinâmica auto-eco-

organizativa (reconhecida por Morin), feixes de relações (como propõe Serres) ou 

objetos híbridos (como considera Latour) conduz a uma nova configuração para as 

ações educativas.  

Para Olabarriaga (2009a), as redes se configuram pelas interrelações e sua 

organização deve se basear na tríade organizativa, educativa e comunicativa.  

O organizativo que envolve as pessoas e as diversas organizações para 
o planejamento de ações conjuntas; o educativo que leva as 
informações e que promove a responsabilidade e o comprometimento; 
e o comunicativo que permeia os outros dois princípios e assegura o 
planejamento e a continuidade das ações (2009a, p.242). 
 

 É importante situar que, desde a década de 80, a terminologia redes vem 

ganhando novos significados.  Desde então, o padrão e a morfologia estão se 

multiplicando e se fortalecendo a ponto de serem percebidos como alternativa de 

intervenção política e sociocultural a algumas demandas atuais, o que inclui a dimensão 

educativa. 

No entanto, este é um cenário em que residem incertezas e angústias quanto à 

exequibilidade da proposta. Aqui apontamos uma importante questão de estudo. Nas 



 

 

experiências realizadas com a construção de Agendas socioambientais locais/Planos de 

Ação voltados para a busca de sustentabilidade em escolas públicas e/ou comunidades, 

no âmbito dos projetos governamentais, foram verificadas múltiplas limitações para 

quem se propos participar das redes, sem conhecimento e formação apropriados. 

Enxergar nessas estruturas de rede uma possibilidade pedagógica para o cidadão é um 

desafio que extrapola a realidade atual vivenciada nas próprias redes dada, entre outros, 

pela própria fragilidade teórico-metodológica que as fundamenta. Neffa chama atenção 

para este fato ao salientar que: 

No Brasil, os educadores ambientais têm sido protagonistas de bem-
sucedidas articulações em redes, [...] Todavia, uma preocupação 
circunda o processo de atuação e gestão das redes - a de que a 
expansão do uso do padrão de rede na comunidade dos educadores 
ambientais seja acompanhada do conhecimento dos aspectos 
conceituais essenciais para a horizontalização dos processos (2009, 
p.228). 

 

Redes de comunicação, como uma faceta que vem se constituindo as Redes 

Socioambientais, 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. 
 

O olhar sobre estas Redes deveria seguir o prisma da mudança paradigmática. 

Deste modo, a complexidade da dinâmica social da atualidade, requer outro referencial 

paradigmático para se compreender/agir as/nas práticas sociais contemporâneas. 

  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 

críticas. Os atores de rede muitas vezes operam conceitos, técnicas e recursos materiais 

que reproduzem os contextos sociais hegemônicos, mesmo que com estratégias de 

comunicação “novas”. Subvertem o diferente no idêntico, a partir da organização de 

comportamentos, atividades e instituições sustentada nas razões da lógica dominante.  

Porém, acreditamos que, muitas vezes, manifestam comportamentos oscilantes entre os 

padrões dominantes e as tendências emergentes, por uma falta de consistência da práxis 

dada pela insuficiente criticidade dos atores das redes; ponto este que julgamos justificar 

e tornar pertinente a formação destes atores.  



 

 

A perspectiva de formação nas redes se distancia da idéia de transferência de 

informação e se aproxima de uma visão de socialização do conhecimento articulada 

com a noção de uma comunicação dialógica de Freire, 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 ideias, éticas e morais do mundo social.  

Exposto este raciocínio de aproximação à alternativa de redes, podemos inferir 

que a Rede de que falamos é vista como um padrão de organização, não como uma 

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.  

Em suma, as Redes Sociambientais, ao realizarem-se referenciadas por nova 

perspectiva paradigmática que, em sua intencionalidade e vivência, se constituem hoje 

como uma possibilidade do exercício-formação de uma nova cidadania que 

potencialmente se interconecta em escala planetária, descortinam uma dimensão 

pedagógica desta nova estrutura/ambiente organizativo da sociedade contemporânea.     

 

Da  na tureza  à  f o rmação :  apon tamento s  para  o  p roces so  

f o rmat ivo  

Para se viabilizar a sustentabilidade das redes socioambientais descortina-se um 

complexo padrão de organização que apresenta cinco características básicas: 

interdependência, parceira, flexibilidade, diversidade e reciclagem em uma função 

complexa que combina de uma maneira particular, estas cinco variáveis que não se 

caracterizam como princípios estruturantes da atual sociedade. Compreendemos que a 

ação conjunta dessa prática, que é possibilitada pelo diálogo dos atores que participam 

da rede e das relações a ela inerentes, consolida a perspectiva pedagógica da 

apropriação de uma nova visão de mundo, aqui percebida em sua criticidade como o 

sentido de pertencimento nele e de suas relações complexas. 



 

 

Por sua inovação na morfologia como padrão organizativo e por suas 

possibilidades conectivas, referenciados em novos paradigmas, as redes podem se 

constituir em um espaço propício para o estabelecimento de fluxos de comunicação, 

entendidos na perspectiva de Freire (1983, p.67-69), quando 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, crítica, 

complexa, voltada para a construção de conhecimentos, é que vislumbramos as redes 

como um espaço/estrutura de vivência da “significação de significados”. Enquanto 

construtor de conhecimentos na ação coletiva e de intervenção sobre a realidade 

socioambiental - como uma práxis - é que descortinamos suas possibilidades 

pedagógicas. Possibilidades que estão circunscritas a uma intencionalidade pedagógica 

objetivada na potencialidade intrínseca de um espaço interativo, relacional, onde pode 

ocorrer uma comunicação dialógica e que se coaduna com a perspectiva freireana da 

educação de que onde há dialogicidade manifesta-se o seu caráter pedagógico.  

Têm-se como intenção pedagógica crítica a constituição de um espaço que 

propicie a passagem de ações inconscientes e reprodutoras de práticas hegemônicas para 

uma prática consciente diferenciada, capaz de problematizar a realidade, questionando-a 

e transformando os sujeitos individuais/coletivos em atores proponentes e construtores 

de novos caminhos. 

As redes podem representar espaços em que seus integrantes encontrem o outro 

numa perspectiva dialógica e, por meio da práxis, ampliem sua atuação do processo de 

transformação social e de construção da sustentabilidade socioambiental. 

A Rede, no sentido em que a significamos, deve ser um espaço de participação 

para a expressão de posicionamentos diversos da EA e de seus educadores perante a 

sociedade. A vivência da diversidade de idéias, do debate dialógico, do embate político 

pelo desvelamento de conflitos, prenuncia o exercício de cidadania e estas vivências 



 

 

são, em si, pedagógicas. Do contrário, uma compreensão de Rede homogênea, de 

posições uníssonas, seria referenciada pelo paradigma da disjunção (MORIN, 1999), 

por uma visão focada na parte, fragmentada e superficial, referencias as quais nos 

contrapomos.  

Guimarães (2006) nos alerta para o que chama de “armadilha paradigmática”. 

Preso a esta armadilha, separa-se 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 cisão entre refletir e agir. Daí, a importância da práxis. 

Hoje, um dos espaços significativos de EA para a realização desta reflexão e ação 

recíprocas pode ser as redes. 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. Como um espaço de resgate da pluralidade de relações que o ser 

humano estabelece com o mundo, de maneira a afirmar a criticidade de sua práxis. 

Desta forma, ao assumirmos este ambiente/estrutura em seu caráter 

pedagógico, obtemos um grande ganho ao percebermos e estimularmos o processo 

formativo que vivencia de Redes na perspectiva de uma práxis que promove uma 

reflexão desveladora e uma prática superadora dos referenciais dominantes e que, em 

seu fazer político pedagógico, exerce plenamente a dimensão política do processo 

formativo de uma EA 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 podemos diante da poderosa força hegemônica.  

Acreditamos que é no processo de tomada de consciência, pela própria vivência 

deste ambiente educativo de formação, que o participante das redes começa a se 

constituir como um ator constituído e constituinte deste ambiente/estrutura de rede. A 

vivência deste processo é a manifestação da perspectiva pedagógica da rede. O ator que 

vive e dá vida a rede, por sua vontade, assume em seu comprometimento a animação da 

rede. É nesta vivência e animação intencional deste ambiente educomunicativo que 

pode se constituir um importante subsídio de um novo fazer; causa e conseqüência, em 

um movimento dialético, de novas práticas sociais. 
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