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INTRODUÇÃO

O presente trabalho resulta da dissertação de mestrado apresentada no Programa de

Pós Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande –

PPGEA/FURG que teve como foco o estudo sobre as trajetórias de vida do próprio

pesquisador, com o propósito de compreender como este sujeito foi se constituindo educador

ambiental.

OBJETIVOS/METODOLOGIA

Para isso, o estudo tomou como referência as orientações da pesquisa

(auto)biográfica, mais especificamente da metodologia das Histórias de Vida. As trajetórias

foram analisadas de forma a se extrair de cada uma delas os “momentos charneira” (JOSSO,

2004), aqueles momentos significativos que tiveram alguma implicação em nossas formas de

ser e estar no mundo.

As trajetórias analisadas foram assim denominadas: Primeiros passos na docência; É

hora de pôr o pé na universidade: mais um desafio em minhas andanças pelo mundo; Dilemas,

perspectivas e possibilidades do professor de cursinho; A primeira vez a gente nunca

esquece... a primeira escola também não!; Mais um recomeço! A volta à escola; Outro

caminho! experiências que se cruzam... a docência e a formação no mestrado; e por fim,

Tantos caminhos! Tantas ruas! Tantas avenidas! Sigo pela estrada da vida me descobrindo

gente.

O objetivo da pesquisa foi compreender o que as histórias, as experiências e as

vivências dos educadores podem revelar sobre as opções de cada um; as formas de ser e de

estar no mundo; de agir e de pensar; e de se relacionar com os demais homens e mulheres,

assim como, de se relacionar com a própria natureza. As questões que nortearam as reflexões

do estudo foram: O que as andanças no e pelo mundo podem revelar sobre a pessoa e o

educador que sou hoje? Quais as aprendizagens decorrentes destas andanças? Qual o

significado destas andanças na prática pedagógica que desenvolvo? O processo narrativo
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desenvolvido nesta pesquisa foi a forma que encontrei para me conhecer e (re)conhecer como

sujeito da história, ensinante e aprendente de mim e do mundo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao contar a história de vida, revelamos como o sujeito vê, pensa, entende e atua na

sociedade, na vida, no mundo. As narrativas das histórias de vida "precisam ser ouvidas, pois

elas traduzem vivências pessoais e profissionais; desvelam mitos, ritos, espaços e tempos que

podem orientar a compreensão do processo de ensinar e aprender” (DIAS, 2002, p.24).

O processo de narrar às histórias de vida incomoda/desacomoda, mexe com nossas

estruturas, abordando assuntos sobre os quais nem sempre queremos falar. É um processo

que devasta nossas vidas, adentra em nossas frustrações, decepções, aflições, anseios,

dificuldades. Temos tanto o que dizer, mas nem sempre, sabemos como dizer!

Como foi importante falar das experiências e aprendizagens de vida, permitir que elas

fossem ditas como forma de compreender a própria vida, ou segundo Josso (2004), como

forma de pensar a “própria existencialidade”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As conclusões acerca do processo de constituição do educador ambiental, aqui, na

condição de pesquisador de si, descobridor/desbravador de si, vão ao encontro do sentido

autoformativo defendido por Josso no que se refere à abordagem teórico-metodológica das

histórias de vida. Para a autora, à medida que narramos, que adentramos sobre nossas

histórias, nos desvelamos, nos descobrimos, refletimos sobre a vida, sobre os nossos dizeres e

fazeres e, ao fazer este exercício, nos transformamos como seres humanos, reafirmando

algumas posições e revendo outras.
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