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Minha chegada a LISTA DO GEAI foi numa tentativa de
encontrar material sobre EA para concluir um trabalho de
GESTÃO AMBIENTAL em 2000. Hoje, relembrando tudo pra
escrever, pareceu-me que o tempo não passou e já fazem 9
anos. Meu trabalho concluiu-se com sugestões para que a EA
fosse utilizada como uma ferramenta dentro da GESTÃO
AMBIENTAL na empresa, quando ainda nada se falava em ações
de EA como ocorre atualmente. Então os contatos na lista foram
essenciais para que eu entendesse e concluísse sobre a
importância da EA no sistema de proteção e conservação dos
recursos naturais. Recebi como referência um Livro do Professor
Genebaldo Freire, comprei-o, devorei-o e apliquei as
informações nas ações práticas que desenvolvia, no momento,
naquele projeto.

Sandra Barbosa /
ECOLÓGA / PELOTASRS

Então, surgiram eventos em nosso estado e fiz sacrifícios pra ir,
pois sabia que teria gratas alegrias e incremento de meu
conhecimento, pois fui a ERECHIM/RS, (mesmo evento citado
por Marina). Assisti uma palestra maravilhosa, em um ginásio
lotado, do SORRENTINO, e entendi aí o que era paixão pelas
letras. Neste evento ainda, caminhando nos corredores da URI,
encontrei Drª Michele Sato, uma simples pessoa encantadora.
Conversamos horas a fio e depois, ao assistir a palestra de uma
convidada ilustre descobri que era a mesma companheira que
tinha sentado comigo no sol, daquele tarde fria, e encantei-me
mais ainda.
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Ainda tem a SONIA, linda criatura que teclamos por
semanas, pois ela coordenava o evento em Erechim, e
conhece-la foi gratificante. A melhor parte ainda não
tinha acontecido: conhecer BERE, ANA MARIA, MARINA
E ANA TOSTES, GUERRA foi um momento único e
marcado pela certeza de que NAS LINHAS DA EA é
possível reconhecer as afinidades.

Sandra Barbosa /
ECOLÓGA / PELOTASRS

Até hoje, quando algum evento em EA ocorre, sempre
fica a certeza de que mais um encontro marcante
acontecerá. E foram tantos: conhecer a SOL, PEDRO,
LIANA, FERNANDA EM MATO GROSSO, VAVA, PATRICIA
MOUSINHO... sempre foi um rito cheio de
encantamento. E deste encantamento e solidariedade
surgiu a REVISTA EA EM AÇÃO que completa, a cada
edição, mais um elo da REDE que se torna forte pelo
enfrentamento de nossos desafios e resistente pela
amizade que se firmou entre todos.

Mas, diga-se de passagem, sem BERE e PEDRO, nada
disto seria possível. Mesmo nos dia mais frios (frio de
renguear cusco – não podia deixar passar) ela está lá,
em frente ao computador, pra finalizar os detalhes da
edição. ABRAÇOS E BOM EVENTO
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O meu encontro com a Bere e o grupo do GEAI foi fruto
do acaso. Em 2001, ainda tateando na internet, busquei
encontrar pessoas que comungassem da minha paixão
pela Educação Ambiental. Na época cursava o mestrado
em EA. Quando surgiu a idéia de uma revista eletrônica,
não pensei duas vezes, ofereci-me para ser responsável
pela coluna Arte & Ambiente, dois assuntos que me
mobilizam até hoje.Confesso que não tinha a menor
idéia da abrangência da proposta. Fui movida pelo
desejo de compartilhar as minhas impressões,
angústias e desejos, num projeto inteiramente virtual,
cujo grupo ainda não tive o prazer de conhecer
pessoalmente.

Cláudia Brandão / Mestre em
Educação Ambiental / RS

Hoje é possível afirmar que a Educação Ambiental em
Ação é um projeto vitorioso, e quando me confronto com
o número de acessos confesso que sinto um "gelo na
espinha". No momento da escritura dos artigos, no
silêncio da minha casa, sempre penso que talvez
ninguém leia o que escrevo. Ledo engano! O número de
leitores cresce a cada edição e com eles a nossa
responsabilidade, e o desafio de continuar lutando por
um mundo melhor, muito mais sensível e artístico.
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Há anos atrás, mais precisamente em 2001, enquanto
fazia um curso de Educação Ambiental, me inscrevi em
uma lista de discussão sobre este assunto para ter mais
conhecimento sobre o mesmo. Dentro desta lista surgiu
a idéia da revista.
Para o encerramento do curso criei uma dinâmica
chamada Rio Sujo x Rio Limpo, que está na nossa
primeira revista, e desde então faço parte dos
colaboradores da mesma.
A organizadora da lista Bere, a Sandra, entre outros
integrantes da revista, fui conhecer em um congresso,
em Erechim, onde me encontrei com essas pessoas que
até então conhecia apenas virtualmente. Foi
maravilhoso, houve empatia instantânea.
Para mim é uma mistura de divertimento com desafio
escrever para este público tão diverso.
Marina Strachman / Arquiteta
e Mestre em Educação
Ambiental / SP

“I Simpósio Sul Brasileiro de Educação Ambiental, II
Simpósio Gaúcho de Educação Ambiental-SIGEA e a XIV
Semana Alto Uruguai do Meio Ambiente-SAUMA”
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missões. Campus Erechim. Erechim –RS. 09 a 12 de
setembro de 2002.
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A vida tem formas misteriosas de produzir
“sincronicidades”! Em novembro de 2000 tínhamos
publicado um livro com uma amiga e colega argentina, e
convidamos outros amigos/colegas para participarem
compartilhando experiências. Solange T. de Lima
Guimarães – Professora do Departamento de Geografia
da Universidade Estadual Paulista - Campus Rio Claro contribuiu com sua visão “Percepção Ambiental”. Pouco
tempo após, foi ela quem facilitou o encontro “virtual”
com Bere, e a partir desse momento, estou fazendo
parte deste hermoso grupo de seres humanos que
diariamente assumimos a responsabilidade de trabalhar
pela VIDA!!!

Lic. Esther Mónica Shocron B.
Argentina

Formamos, todos juntos, uma mágica rede que nos
brinda a oportunidade de dar o melhor de cada um e
fazer escutar a voz da alma através da “Educação
Ambiental em Ação” : “nossa” Revista on-line!!!
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Cada vez que chega o momento da nova edição, sinto
que se manifesta uma perfeita sintonia, e entre todos
nós produzimos a magia!!! Construímos, co-criamos,
sonhamos, compartilhamos experiências e inspirações,
fluímos, respeitamo-nos e apoiamo-nos… E tudo o que
dizemos com palavras e com imagens fazemos com o
coração. É realmente um projeto maravilhoso e cheio de
vida. Me sinto muito agradecida!!! E meu coração se
expande com a alegria ser parte dele!!!

Lic. Esther Mónica Shocron B.
Argentina
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Posso dizer que sou a mais nova integrante desta rede, fui
tão bem acolhida, por pessoas que até o momento só
conheço virtualmente, que me sinto a caçula desta família.

Em 2008, caí de pára-quedas em um Projeto de
Requalificação Socioambiental de uma bacia hidrográfica
urbana em São Carlos, interior de São Paulo, para
desenvolver o trabalho de jornalista, como outros que já
participei. Mas esse projeto me transformou. Me
aproximou tanto da comunidade local que, quando me dei
conta, tinha me tornado, com muita satisfação, educadora
de comunicação comunitária!

Como jornalista, uma das minhas metas era divulgar as
ações do projeto nos mais variados meios de comunicação
e, foi assim que entrei em contato com esta família de
ativos educadores ambientais.
Audrey Fernandes (SP)
Jornalista e Educadora
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Felizmente, parece que gostaram do projeto, que
reconheceram nas ações descritas informações que iam
ao encontro da proposta da Revista Educação
Ambiental em Ação, pois me surgiu um delicioso
convite para produzir uma seção nela. Desde então,
sou responsável pela Seção Educação Ambiental e
Comunicação, produzindo matérias sobre Comunicação,
dando ênfase a Comunicação Comunitária e
Educomunicação, sempre relatando experiências
colocadas em prática.

Audrey Fernandes (SP)

A cada nova edição dá um friozinho na barriga
imaginar quem irá ler, o que irá achar, para que e para
quem servirá. Quando os demais colaboradores fazem
a primeira leitura do texto que envio e mandam
feedbacks positivos, dá uma sensação de dever
cumprido. Posso dizer que, desde que entrei para a
rede, meu currículo cresceu e meu conhecimento
também, assim como o número de amigos ativos na
busca de educação pela educação ambiental. Que este
trabalho possa gerar bons frutos, sempre.

Jornalista e Educadora
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Trechos de Entrevista Coletiva com alguns
membros da Equipe da revista Educação
Ambiental em Ação – Um olhar pelos
“bastidores”.
(www.revistaea.org - No. 11 - 13/12/2004)
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Anamaria Stranz (RS)
"O desenvolvimento da revista esta intimamente
ligado à dedicação de cada um que colabora para
que ela seja criada, a cada edição, e tudo
depende de cinco ou menos pessoas que amam
e possuem critérios de responsabilidade e
dedicação".
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Julio Trevisan (SC)
"Acho ótimo o trabalho que está sendo realizado
e sempre espero que possa melhorar mais e
mais, que mais pessoas se interessem em ajudar
e que as pessoas continuem sempre motivadas a
levar o projeto em frente. A Internet é um meio
diferenciado por ser capaz de unir pessoas com
interesses comuns, eliminando as distâncias
geográficas."
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Julio Trevisan (SC)

"O que merece destaque é o fato de [a revista]
ser mantida unicamente pela vontade dos seus
participantes. Só na Internet uma coisa dessas
é possível, se fosse material impresso teria já
vários custos a cobrir. Acho que tudo isso
confere à revista um caráter especial".
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Berenice Gehlen Adams (RS)
"A revista tem um significado especial em minha
vida. Ela surgiu em momentos de questionamentos
através do GEAI: "Aqui discutimos muito, mas o que
é possível fazer, efetivamente?". Motivados por este
questionamento começamos a nos organizar para
concretizar uma ação que resultou na publicação da
Educação Ambiental em Ação, provando, assim, ser
possível efetivar ações concretas no ambiente
virtual. Além disso, muitas amizades se
concretizaram.
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Berenice Gehlen Adams (RS)

“O sentimento de que somos uma grande
família é intenso, desde a primeira edição, e
cada dia se fortalece. Tenho o sonho de
reunir nossa equipe maravilhosa e ter um
momento presencial com todos."
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Algumas mensagens de leitores/as...
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“Parabéns a todos os Editores Responsáveis.
A Revista de Educação Ambiental é sem
dúvidas uma das ferramentas
importantíssimas para o conhecimento
relacionado às questões socioambientais do
nosso país”.
Marconis Trajano de Jesus
Coordenação de Educação Ambiental e
Ciências Biológicas
Secretaria de Educação de Cachoeiras de
Macacu
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Caros Srs
Meu nome é Sandra, sou Biomédica de profissão e
ambientalista de paixão e convicção [...], quero
agradeçer o convite para o lançamento da Revista
e parabenizar toda a equipe por essa "grande
criação".
Concordo em número, gênero, grau e espécie com
as palavras de Paulo Freire (citadas pelos Srs.).
Fraternalmente,
Sandra Maria de Souza e Silva
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Olá Bere e colegas,
A Revista Educação Ambiental em Ação está
excelente, se aperfeiçoando a cada número.
Parabéns.
Beijo Pedrini
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Fiquei felissíma por ter recebido o
convite, assim que cheguei em casa abri e
estou lendo, difícil é parar, gostei muito.
Desenvolvo um projeto de
Conscientização Ambiental e tenho certeza
que as matérias vão enriquecer muito as
minhas aulas. Agradeço de coração. Bom
final de semana. Um abraço.
Nélis.
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Agradeço pela notícia de lançamento da
revista Educação Ambiental em Ação. Li e
gostei, sobretudo, a abordagem sobre as
diferenças entre aquecimento da Terra e
efeito estufa. Parabéns! Estou passando à
frente. Abraços
Maurício
TERRA-Educação Ambiental
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Caros colaboradores da Revista.
Trabalho com educação ambiental e valorizo muito o
trabalho de vocês. Sempre que utilizo um texto faço
questão de lembrar a autoria a sou muito grata por
todo esse trabalho maravilhoso que vocês
desenvolvem.
No que diz respeito às questões ambientais é assim.
Sempre há muita carência e sempre há muito o que
fazer. Alegro-me por poder acessar essas valiosas
informações.
Abraço,
Joselice.
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Prezados Senhores
Saudações

Parabéns, mais uma vez, pela excelente qualidade do
material apresentado.
Desejo sucesso crescente.
Sinceramente,

Roberto Rocha
Mestre em Educação
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Parabéns por mais um lançamento. Tenho apreciado
muito o estilo e acho que essa revista se destaca na
sua capacidade de incluir tanto o meio acadêmico
como os membros da guerrilha no fronte, isto é, os
professores, os praticantes.

Sei que até hoje acho que só enviei um artigo, mas
ainda chego lá. Tenho muito para dizer, para
escrever e para aprender ainda. Parabéns mesmo
por ter conseguido fazer dessa publicação um veículo
de comunicação profissional e muito agradável.
Um grande abraço,
Fernando Soares
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É sempre um enorme prazer receber e
compartilhar desta revista. Simplesmente, adoro
lê-la.

Um abração,

Eraclides Eugenio Catabriga
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Sentir primeiro, pensar depois
Perdoar primeiro, julgar depois
Amar primeiro, educar depois
Esquecer primeiro, aprender depois
Libertar primeiro, ensinar depois
Alimentar primeiro, cantar depois
Possuir primeiro, contemplar depois
Agir primeiro, julgar depois
Navegar primeiro, aportar depois
Viver primeiro, morrer depois
Mario Quintana
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