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O conceito de redes vem se constituindo num paradigma de análise teóricometodológico para diversas ciências e dentro dos mais variados contextos
(econômico, social e cultural), o que nos faz refletir sobre sua importância e influência
em relações e/ou práticas sociais, especialmente no campo da Educação Ambiental
(EA). Uma rede é um sistema fundamentado em relações lineares, democráticas e
igualitárias, onde objetivos são partilhados e (re)construídos coletivamente, com o
intuito de proporcionar a emancipação de seus participantes, construir e socializar
conhecimento que fomente uma visão crítica, além de contribuir para elaboração de
políticas públicas que visem a transformação da realidade. Dessa forma procurou-se
analisar a atuação da Rede Sul Brasileira de EA - REASul no estado do Paraná, desde
sua criação em agosto de 2002 até junho de 2004, verificando se suas ações foram
capazes de promover tais propósitos. A pesquisa foi realizada através de análise de
conteúdo dos relatórios parciais e final de atividades entregues ao Fundo Nacional do
Meio Ambiente (órgão financiador), do diagnóstico final do estado da arte da EA no
estado. O que foi observado é que a REASul encontrou diversas dificuldades em sua
trajetória, como a falta de cultura e experiência em trabalho de redes, baixa
disponibilidade e envolvimento dos participantes e facilitadores e limitações para
acesso ao meio digital. Mas tudo isso foi de suma importância para que suas
estratégias fossem (re)avaliadas, redefinindo objetivos e metas, formas de ação e
construção de novas parcerias, com o intuito de solidificar e ampliar seus elos.
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