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Nesse texto desenvolvo uma discussão a respeito da constituição narrativa de identidades em educação ambiental. Essas considerações são baseadas em uma pesquisa de mestrado que tratou da “fabricação” de educadores/as ambientais por meio do acompanhamento de um curso de formação continuada de professores/as O título do curso foi “Ecoalfabetização e ecopedagogia”, com carga horária de 40 horas e foi ministrado por um único professor, que é uma pessoa que atua no movimento ecológico gaúcho desde sua vanguarda. que foi oferecido pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) de Porto Alegre, RS. Após o acompanhamento do curso foram feitas entrevistas com algumas professoras que dele participaram na condição de alunas, com assessoras dessa Secretaria responsáveis pelas políticas de educação ambiental e com professores/as que foram indicados como “modelos” ou “exemplos” de educadores/as ambientais no âmbito dessa rede de ensino Especificarei essa classificação conferida a tais professores na seção “Comentários sobre uma certa política de identidade em educação ambiental.. Nesse artigo, dedico-me especificamente à análise de alguns aspectos referentes à construção narrativa de tais identidades nas entrevistas que realizamos com esses sujeitos. No entanto, acredito que as questões que estou problematizando não se restringem à situação investigada, pois entendo que as falas das pessoas que foram entrevistadas estão inseridas em uma trama e impregnadas pelos diversos discursos que circulam sobre a educação ambiental em diferentes instâncias e situações culturais. Saliento, portanto, que as discussões que empreendo neste texto são relevantes para se pensar sobre a formação de educadores/as ambientais, sobre alguns discursos que se entrelaçam nessa rede discursiva e sobre algumas características que aponto como constituintes das identidades em educação ambiental.

Notas sobre a construção narrativa das identidades

Lendo e relendo o material analítico produzido durante a pesquisa - o diário de campo e as transcrições das entrevistas - procurei garimpar expressões, palavras, histórias, metáforas que falam sobre a construção do/a educador/a ambiental, com o propósito de enfatizar que, nessas narrativas, a identidade está sendo ativamente "fabricada", ou seja, que essa não se encontra pronta em alguma dimensão exterior esperando por ser descrita. 
Assim, ao entrevistar os/as professores/as, me interessava atentar para os modos como estes/as articulavam na narrativa as histórias sobre suas formações; o que destacavam como importante em suas trajetórias; como apontavam relações de causa e conseqüência; como teciam temporalidades nestas histórias; enfim, como fabricavam narrativamente suas identidades de educadores/as ambientais. Nessa perspectiva, mais do que um conteúdo verídico supostamente correspondente a uma pretendida "realidade", o que me importava eram as “estratégias – ficcionais - de auto-representação. Não tanto a ‘verdade’ do ocorrido, mas sua construção narrativa, "os modos de nomear(-se) no relato, o vai-e-vem da vivência ou da recordação, o ponto de vista, o deixado na sombra...." (Arfuch, 2002a, p.60, grifo meu).
Nesse sentido, Larrosa (1996) diz que a aventura de autonarrar-se é interminável, levando-nos a compreender que "o eu não é senão uma contínua criação, um perpétuo devir, uma permanente metamorfose" (p.481). E, assim, quando a pessoa se lê e se escreve – ou se escuta e se fala -, coloca-se em movimento e mantém sempre aberta a interrogação acerca do que se é (Larrosa, 2000), adiando permanentemente o encontro com aquele sonhado "eu verdadeiro", com uma identidade definitiva. Então, pode-se dizer que a
minha identidade, quem sou, não é algo que progressivamente encontro ou descubro ou aprendo a descrever melhor, mas é algo que fabrico, que invento e que construo (...) nessa gigantesca e polifônica conversação de narrativas que é a vida (Larrosa, 1996, p.477).

Acrescento que fabricamos nossas identidades, costurando os retalhos de narrativas que nos acessam, ao mesmo tempo em que somos fabricados por essas mesmas narrativas, na medida em que "cada um de nós já se encontra imerso em estruturas narrativas que pré-existem e que organizam de um modo particular a experiência" (op.cit., p.471). Sendo assim, quando fabricamos narrativamente a nossa identidade não é de qualquer maneira que podemos fazê-lo; não se trata, portanto, de uma operação individual, autônoma, senão que mediada pelas relações culturais das quais participamos e que estabelecem determinados repertórios discursivos. Tais repertórios, ainda que sejam plurais, não são ilimitados. Além disso, há de se considerar que há poderes que gravitam e exercem influencia sobre as formas de auto-narrar-se; não podemos elaborar histórias sobre as nossas trajetórias de vida de qualquer modo, pois estamos imersos em uma série de procedimentos sociais e culturais que instauram o que deve ser considerado mais legítimo, aceitável e, até mesmo, coerente. Arfuch (2002b) indica que a dimensão narrativa traça um arco de temporalidade, estabelecendo uma origem, um devir, transformações e provas. Em outro texto, esta autora (2002a) destaca que nas narrativas biográficas nenhuma peripécia é gratuita, cada episódio narrado tem um caráter valorativo intrínseco: conta-se algo com uma intenção específica, sendo também significante o modo como a narrativa é estruturada. 
Mas é preciso considerar, como destaca Carvalho (2003), que, ainda que os sujeitos sociais sejam ativos narradores, eles também são narrados, pois “são formados pelas estruturas narrativas dominantes de seu tempo” (p.296), da(s) cultura(s) que partilham e dos espaços em que circulam. Essa autora (ibid.) aborda especificamente a construção narrativa de um tipo ideal com relação a pressupostos ambientais, o qual ela define como “sujeito ecológico”, observando que nessa operação instauram-se sentidos que demarcam o próprio campo ambiental. Inversamente há, no campo ambiental, uma trama discursiva finita, mesmo que bastante heterogênea, que condiciona as possibilidades das narrativas identitárias relacionadas a esse campo. Ao invés dessas alternativas serem excludentes, elas sustentam-se reciprocamente - são interdependentes. 
Por sua vez, Larrosa (2000), em um texto muito divertido, inspirador e desconstrutivo chamado "Paradoxos da Autoconsciência", burla com o caráter narrativamente construído da identidade ou, como ele refere, da autoconsciência. E, mais que isso, ele (idem) insiste na contingência dessas construções narrativas, questionando se isso que chamamos de autoconsciência ou identidade pessoal não é "a forma sempre provisória e a ponto de desmoronar que damos ao trabalho infinito de distrair, de consolar ou acalmar (...) aquilo que nos inquieta" (p.22). Inquietude esta que nos leva à necessidade que temos de narrar-nos, definirmo-nos e dizermos quem somos. Mas que guarda sempre a possibilidade de, em momentos futuros, reformularmos essas histórias que já havíamos construído sobre nós mesmos/as. Como disse Beatriz Sarlo (1998), o passado é uma presença contraditória, algo que nunca termina de se fechar e, ao mesmo tempo, é irrepetível.


Comentários sobre uma certa política de identidade em educação ambiental

	Quando falo em "política de identidade em educação ambiental" quero referir-me a arranjos discursivos que acredito exercerem uma influência, não desprezível, sobre a formação de professores/as da rede municipal de ensino de Porto Alegre, sobre os projetos realizados e fomentados nesse âmbito e, enfim, sobre a constituição das identidades desses/as professores/as. Essas políticas não necessariamente são produzidas em alguma instância determinada, mas contêm e se estruturam em discursos e representações culturais relacionados à educação ambiental que atravessam diferentes instâncias, configurando um emaranhado que é difícil dizer onde começa e onde termina. 
Para desenvolver essa discussão, focalizo aspectos que emergiram nas entrevistas feitas com as assessoras de educação ambiental (da SMED) e com o professor e a professora que foram indicados como “exemplos” ou “modelos” de educadores/as ambientais Na entrevista com essas assessoras pedi que elas indicassem professores/as e escolas que possuíssem projetos que fossem considerados como referência em termos de educação ambiental na rede de ensino. Além disso, o professor e a professora que me foram indicados por elas receberam destaque também em outras ocasiões, como eventos de educação ambiental e em uma publicação dessa Secretaria (Scholze, 2002) sobre educação ambiental. Na verdade, o professor (nome fictício: Jorge) não foi citado especificamente, mas, sim, o projeto do qual participa, com outras professoras, em uma escola na zona sul da cidade, construída há cerca de 5 anos, já com a proposta de abarcar a educação ambiental como elemento norteador das suas atividades. Já a professora (nome fictício: Elisa) tem uma trajetória bastante reconhecida - e não apenas na rede municipal - pelo projeto que desenvolve com um grupo de alunos, relacionado ao Atlas Ambiental de Porto Alegre. pelas assessoras por executarem projetos de educação ambiental que se destacam na referida rede de ensino. Entendo, assim, que os projetos que esses/as professores/as desenvolvem funcionam como "narrativas exemplares", inspirando outros/as professores/as a aproximarem-se da educação ambiental e balizando as ações que já vêm acontecendo nesse campo. 
Um dos principais aspectos salientados nas respostas das assessoras dessa Secretaria e dos/as professores/as "modelo" diz respeito ao destacado papel da educação ambiental na aproximação que deve ocorrer entre escola e comunidade. Assim, a educação ambiental foi apontada como um instrumento privilegiado para a inserção da escola na comunidade que a circunda. Para tanto, pretende-se que a escola converta-se em um "centro de saberes locais", de forma a integrar tanto os saberes entendidos como "científicos", como "os saberes da comunidade", como a assessora Luiza Para preservar o anonimato dos sujeitos envolvidos nessa pesquisa, me referirei a eles por nomes fictícios. destaca em sua fala transcrita a seguir:
Luiza – (...) é que não tem mais como tu trabalhar a questão ambiental fora da questão social, né? Então, hoje, se tu realmente acredita e quer desenvolver um projeto para além da escola, que envolva a comunidade, que envolva essa nova cultura, que a gente usa dizer, que se trabalha para a construção de sociedades humanas sustentáveis, né. Então a gente entra nesse novo conceito que é a educação socio-ambiental, que seria uma complementação, não seria só educação ambiental, né, mas dentro... a educação ambiental dentro do contexto social. Que está para além da questão apenas da escola, né? (...) a escola como um centro de saber local e que agregue, sim, o conhecimento daquela comunidade. Porque aí, nesse movimento, né... bom, não vai ter problema se o muro da escola termina aqui. Porque eu vou saber que o conhecimento está para além daqui, né. Então é um movimento bonito e difícil. Muito difícil, né! Porque isso exige uma nova postura do educador. (Entrevista realizada no dia 10/05/2004, destaques meus)

Nesse último excerto, encontro diversos elementos que constituem essa política de identidade em educação ambiental, os quais, por sua vez, imbricam-se em outros discursos que, de uma forma mais abrangente, participam da instituição de identidades docentes. Não se pode dizer, por exemplo, que a necessidade de que o/a professor/a atue "para além dos muros da escola", envolvendo os saberes da comunidade, seja uma representação cultural exclusiva da educação ambiental. Tais discursos aproximam-se do que se costuma chamar de "pedagogia crítica", na medida em que essa centra-se na "produção-fabricação da agência humana na história, de um sujeito ativo e voluntarista que, na presença de certas condições "objetivas", pode definir o rumo dos acontecimentos e da história" (Garcia, 2002). Assim, o/a educador/a é convidado (ou dele é "exigido", como está sendo proposto no trecho acima) a assumir uma nova postura frente às circunstâncias que se estabelecem como "realidade". 
No excerto seguinte, a outra assessora entrevistada traz mais alguns elementos que ajudam a caracterizar essa nova postura que deve assumir o/a educador/a:
Mariana – Então isso tem sido importante e tem tido grandes descobertas, também, dos professores que se abrem pra isso; tão ali aprendendo junto com os alunos e a comunidade que sabem mais [sobre plantio de horta, manejo da terra]. Esse conhecimento eles têm mais do que nós professores, porque, às vezes, eles vêm lá de um êxodo rural, né. E a escola, o que tá dizendo pra eles? “Isso que tu trouxe [de] lá, quando tu trabalhava com esses conhecimentos, ele é importante e tem que ser valorizado”. E, antes, a escola dizia o que pra eles? Não, não, “tu veio pra um meio urbano, esquece. No meio urbano são outros valores, é outro status, né, social que tu vai conquistar no meio urbano. O trabalho na terra, o plantio, tá fora”. E agora a gente tá dizendo isso pra essas comunidades: “Não, a escola acolhe esses conhecimentos. Venham nos ensinar, porque eu sou de um meio urbano, eu nunca trabalhei, mas se vocês têm esse conhecimento, venham nos ensinar”. Daí, então, essa postura modifica bastante, né.. (...) (Entrevista realizada no dia 10/05/2004, destaques meus)

Nessa perspectiva, se está propondo que o/a professor/a deve e precisa aprender algumas “lições” com a comunidade (e com seus/suas alunos/as) e, com isso, conhecimentos que antes eram desprezados pela escola, passam a ser reconhecidos como importantes. Nessa direção, a educação ambiental está sendo vinculada ao trabalho com a terra e ao resgate de conhecimentos provenientes do meio rural. E, assim, desenha-se um novo perfil para o/a professor/a, como indica a assessora Mariana no trecho abaixo:
Mariana – (...) E esse perfil também do professor, do educador... que ele não é um... também uma pessoa que trabalha só com os livros, né, com aquela postura intelectual. Mas que ele pode, também, junto com os alunos, estar mexendo na terra, estar plantando. (Entrevista realizada no dia 10/05/2004).

Nessas falas são acionadas representações culturais que participam da construção de uma política identitária que está sendo prolongada a todos/os professores/as e a partir da qual o/a educador/a deve "colocar a mão na terra", renunciando à postura unicamente de intelectual. Na situação analisada, os discursos pedagógicos estão instaurando certos lugares que devem ser ocupados pelos/as professores/as e que também conferem determinadas características para a própria escola. A educação ambiental habita esses discursos como uma forma de garantir a construção desse/a novo/a educador/a que vai direcionar suas ações ao propósito de integrar a escola com a comunidade. 
Além disso, associam-se a esses discursos que estabelecem a educação ambiental como um meio eficaz de se trazer o "mundo de fora" para dentro da escola, ao mesmo tempo em que se leva a escola para o "mundo de fora", outros significados que compõem os "vocabulários pedagógicos". Nesse sentido, ao aproximar-se da comunidade através das ações de educação ambiental, a escola obtém outros resultados que alguns/algumas professores/as e as assessoras entrevistados/as apontam como sendo extremamente interessantes, como está exposto na argumentação do professor "modelo":
Jorge – (...) a questão de evasão escolar é grave. Então os números, os índices aí tão dizendo. Então a gente quer trazer o maior número de alunos para escola, reverter esse quadro, esses números negativos aí. E eu acho que a questão ambiental aí de... usar a questão ambiental, as temáticas ambientais, né, pra realizar essa tarefa é fundamental. Então se a gente for ver, basicamente no fundo desses projetos aí, a essência seria o resgate das crianças, é aproximar mais a criança da escola usando essa sensibilização com as questões ambientais. Porque no momento que na escola, que é muito próximo deles o ambiente, o ambiente legal que eles têm aqui, a mata, tudo... Então no momento que ele tá conscientizando, que ele tá tomando consciência da riqueza disso aí, ele também tá tomando consciência das riquezas, das possibilidades que ele tem dentro da escola como um ser humano, como pessoa, como cidadão. Então eu acho que, pra concluir, a maior riqueza, a riqueza que eu vejo nesse projeto aí é o resgate das crianças pra dentro da sala de aula, pra junto da escola. Seria mais ou menos isso. (Entrevista realizada no dia 25/06/2004, destaques meus)

O professor Jorge articula, então, a educação ambiental a discursos que podem ser considerados eminentemente pedagógicos, tais como a diminuição da evasão escolar, o resgate de crianças e jovens em situação de risco e a construção de cidadãos. As considerações feitas por esse professor e pelas assessoras fornecem algumas indicações importantes sobre como a educação ambiental está sendo incorporada às práticas pedagógicas. A partir do que esses sujeitos expõem, depreendo que a educação ambiental é assimilada como mais uma tática para se enfrentar problemas correntemente atribuídos à educação (sobretudo ao ensino público). Assim, a educação ambiental compromete-se com novas demandas, adquirindo outro qualificativo: o de educação "sócio-ambiental". Ao entrelaçar-se com algumas metanarrativas educacionais (Silva, 1994) bastante conhecidas – como a idéia, muito difundida pela teoria educacional crítica, de que a educação é a mola mestra para transformar a sociedade, por produzir sujeitos-cidadãos emancipados e conscientes -, a educação ambiental passa a representar o mundo de uma determinada maneira e, com isso, a exercer determinados efeitos na fabricação de indivíduos e de certas formas de subjetividade (Garcia, 2002). Nessa perspectiva, Silva (1994) considera que, como outros campos sociais, também o da educação é governado por categorias que permitem nomeá-lo, as quais estão, na situação estudada, condicionando os sentidos atribuídos às práticas de educação ambiental. No entanto, esse autor (op.cit.) lembra que "esse processo de nomeação não é um mero reflexo de uma realidade que existe lá fora; esse processo produz, constitui, forma a realidade" (p.254). 
Aliando-se a certos discursos pedagógicos, como os que foram apresentados nessa seção, a educação ambiental atua na construção da realidade e institui uma política de identidade específica. Assim, amparada por um determinado sistema de representações culturais, a educação ambiental vem a ser mais uma das "tecnologias educacionais" que fazem apelos e disputam espaço frente àquilo que se entende ser um bom professor ou uma boa professora. Como foi destacado, ser educador/a ambiental, no sentido de "por a mão na terra", assumindo uma nova postura enquanto professor/a, apresenta-se como uma prestigiada posição-de-sujeito que os/as docentes podem (ou devem) ocupar nesse âmbito institucional. Portanto, a identidade de educador/a ambiental /a encontra-se indelevelmente imbricada à identidade de professor/a, como continuaremos discutindo na próxima seção desse artigo.

Histórias de formação ou de como "todo/a educador/a tem que ser um/a educador/a ambiental"


Gostaria de ressaltar que não lido com as narrativas identitárias produzidas pelos/as professores/as entrevistados/as com o intuito de estabelecer comparações entre elas, pois entendo que cada um/a desses/as professores/as estabelece os vínculos dessa construção de uma forma não redutível a categorizações ou generalizações. Portanto, vou buscar nos seus relatos elementos que marquem processos de identificação sem ter a pretensão de forjar uma história comum da "fabricação" de identidades em educação ambiental, mas buscando encontrar nos detalhes de cada relato as transformações e as crises construídas nas próprias narrativas. Infelizmente, não tenho condições de trazer para esse texto a riqueza de cada uma das histórias em todos seus encadeamentos; apresento, apenas, alguns trechos que me pareceram marcantes e significativos. 
Para essa discussão, dou um relevo especial à narrativa elaborada pela professora Elisa (a qual chamei de "modelo"), pois ela expõe uma impressionante abundância de aspectos que engendram a descrição de provas – o que Carvalho (2001) define como ritos de passagem –, de descobertas, de experiências emblemáticas e, principalmente, de atitudes de reconhecimento de seu trabalho, que avalizam o caráter exemplar de sua história de formação. Cabe destacar que essa professora freqüentemente é convidada para dar palestras (em geral, para professores/as), nas quais conta sua trajetória em educação ambiental com vistas a motivar o público por meio do relato de experiências bem-sucedidas e das dificuldades enfrentadas por uma professora de escola pública que se aventurou a trabalhar com educação ambiental.
Elisa, que leciona Geografia, conta que sentia, como grande parte dos/as professores/as, dificuldades em motivar os/as alunos/as, pois os conhecimentos geográficos eram sempre muito distantes da vida deles/as. Até que um dia, ela conheceu o Atlas Ambiental de Porto Alegre (Menegat et al, 1998) e encontrou nele a grande ferramenta para a mudança de rumo que ocorreria em seu trabalho a partir daí. Elisa explica que, depois deste "achado", suas aulas passaram a despertar o interesse dos/as alunos/as, levando-a a desenvolver um abrangente projeto com base no uso do Atlas, que resultou na iniciativa de seus/suas de alunos/as em formar um grupo ecológico que se tornou bastante atuante na escola e na comunidade. 
A professora destacou, em seguida, uma série de acontecimentos que levaram seu trabalho a ser reconhecido, o que fortaleceu não apenas o projeto em si, mas também a constituição de sua identidade de educadora ambiental. Assim, quando ela decidiu apresentar seu trabalho para a equipe da UFRGS, responsável pela elaboração do Atlas, seu projeto foi bastante apreciado, de modo que ela foi convidada a acompanhar a equipe para apresentar o projeto na Feira de Hannover, na Alemanha. Em outro episódio, essa professora conta que ganhou o prêmio "Professor Nota 10", promovido pela Revista Nova Escola. 
Não me reportei tão minuciosamente ao relato feito por essa professora com o intuito de naturalizá-la como um "modelo" para a "fabricação" de educadores/as ambientais, embora reconheça que a história dessa professora exerce o papel de uma "história exemplar", tal como propõe Larrosa (1996). Histórias exemplares, na perspectiva de Larrosa (op.cit.), são essas histórias em relação às quais nós somos compelidos a pensar a nossa, mesmo que não seja propriamente para imitar. São, portanto, histórias que atuam pedagogicamente, por assim dizer. Entretanto, conferi tamanho destaque para a narrativa construída por essa professora, menos em função do seu conteúdo, do que das estratégias de auto-representação das quais ela se vale. Como argumenta Arfuch (2002a), é essa qualidade auto-reflexiva, o caminho traçado pela narração, que será efetivamente significante. Apresento, então, um trecho da entrevista realizada com essa professora:
Pesquisadora – Isso é um ponto importante da gente estar tocando: que espaço que o educador ambiental tem pra estar atuando?
Elisa –  O professor que resolve criar muito, inventar muita coisa... Eu acho que às vezes ele é visto como: "ele quer se exibir. Ele quer se exibir na escola, ele quer se exibir por aí". E não é nada disso, certo? Já me chamaram de exibida. Agora se eu não colocasse o projeto à mostra, não mostrasse, não vencesse a minha dificuldade, inclusive, de apresentar... Eu era muito tímida... Hoje é difícil de acreditar, mas eu fui uma pessoa bastante tímida e eu tive que vencer essa minha dificuldade, assim como eu fiz com que eles [os/as alunos/as] vencessem... Eu tive que começar por mim... Eu tive que vencer essa minha dificuldade de me expor, de aparecer, de ir lá, botar, né... a cara pra bater. Mas eu tive que fazer isso, senão o meu ideal ia por água abaixo! Então, eu tive que vencer. E muitas vezes as pessoas interpretam mal. Porque eu acho que, assim: eu descobri algo que é tão bom! Que eu digo assim: "que é um projeto... que o projeto dá certo! E que traz um benefício tão grande pra eles..." Eu queria, na verdade, era compartilhar com as outras pessoas essa idéia. Compartilhar o que deu certo! Porque eu já vivo tantas dificuldades, eu também antes de descobrir tudo isso... eu passava por muitas dificuldades pra dar aula, pra descobrir alguma coisa que os alunos se interessassem. E já que eu descobri, eu vou contar pras outras [professoras]! Como é legal, como elas podem construir o projeto delas! Não dizer que elas têm que seguir o meu... Com certeza, não! Que cada escola tem uma realidade. Mas que sirva de incentivo, mostrar que é possível fazer um trabalho diferenciado, de qualidade, numa comunidade como esta. (...) Vai servir de exemplo! E é o que tem acontecido. (Entrevista realizada no dia 02/07/2004, destaques meus)

Nesse excerto, Elisa enumera algumas "provas" pelas quais teve que passar antes de ver seu trabalho consagrado, como os preconceitos por parte de seus/suas colegas de trabalho e a timidez que precisou vencer. Estrutura-se através dessa narrativa algo correlato ao que Arfuch (1995) nomeia de "as provas do herói", mas não no sentido mítico ou clássico a partir do qual se entendia o herói – invulnerável, corajoso, diferenciado dos demais seres, quase perfeito. O herói contemporâneo, como destaca essa autora (ibid.), está mais associado a outros significados, como o de obter êxito por meio do seu próprio esforço, chegar a ser "alguém", alcançando uma culminância individual que resulta da combinação de um "ser" e de um "fazer", onde a vontade desempenha um papel predominante. Portanto, nessa atualização da figura do herói, "a intrepidez e a valentia parecem ser substituídas por audácia e iniciativa, associadas à eficiência e ao rendimento" (op.cit., p.68). De modo que, nessa perspectiva, o herói não é representado como um "semi-deus", um ideal identitário inatingível, mas como um "indivíduo comum", que enfrenta as mesmas dificuldades que as demais pessoas, mas que, por desenvolver essas características elencadas por Arfuch (ibid.) que citamos acima, sai vencedor e passa a ser um exemplo, tal como a professora Elisa indica. Ela tinha um ideal e, por ele, encarou alguns obstáculos. Após ultrapassá-los, ela está desfrutando da recompensa, que é fazer os/as alunos/as se interessarem, trazendo benefícios para os/as mesmos/as; e mais, ela é, enfim, uma professora bem sucedida, que faz um trabalho de qualidade - que "dá certo". E, por isso, como os heróis de hoje em dia, ela pode servir como exemplo: de professora, de profissional realizada e batalhadora, de cidadã e de educadora ambiental. Como pondera Arfuch (ibid.), os logros aparecem simultaneamente como exceção – por singularizarem a pessoa – e como produtos que qualquer um/a pode obter caso proponha-se a isso – o que reforça o caráter "modelar" dos/as vitoriosos/as. 
Mas, e os/as outros/as professores/as entrevistados/as? Como negociam as identidades de professores/as com as representações culturais relacionadas à educação ambiental? Alguns/algumas enfatizaram a necessidade, quase imprescindível, de que todos/as professores/as assumam a identidade de educador/a ambiental, como expressa Camila no excerto seguinte:
Pesquisadora –Então, pra finalizar, eu gostaria de saber se você se definiria como uma educadora ambiental. E por quê.
Camila – Eu me considero uma educadora ambiental porque eu trabalho dentro da Filosofia com questões que são eminentemente ambientais: o homem, dentro desse meio onde ele vive. Não só como o indivíduo, mas como pertencente a esse ambiente... (...) Então essa questão toda.... é assim que eu vejo. Porque a questão ambiental não é uma questão separada, de maneira nenhuma. É uma questão que tem que estar dentro de todas as disciplinas, não só dentro da Filosofia. Mas é uma questão que tem que ser trabalhada dentro da matemática, de todas as outras disciplinas... de ser uma questão de visão de cada um, né. (...) E tem sido trabalhada pouco. Tem que se trabalhar mais sobre isso. Na formação do professor, dentro dessas questões ambientais. (...) isso tinha que ser trabalhado. Quase como uma obrigatoriedade (...). (Entrevista realizada no dia 28/06/2004, destaques meus)

A professora Camila corrobora sua identidade de educadora ambiental por trabalhar questões ambientais na sua prática pedagógica, acrescentando que isso deveria ser feito pelos/as professores/as de todas as disciplinas. Gostaria de "pinçar" uma frase da fala dessa professora, na qual ela diz que a questão ambiental deve ser "uma questão de visão de cada um" (op.cit.). Em outras palavras: a questão ambiental deve constituir a visão, o olhar, de cada educador/a que, por conseguinte, deve ser um/a educador/a ambiental. Camila defende, assim, que cada professor/a olhe para sua disciplina usando "lentes" ambientais e, a partir disso, ensine esse olhar a seus/suas alunos/as. Essa poderia ser uma forma de entender a formação de educadores/as ambientais: atuar na direção de fabricar um "olhar ambiental". Ou melhor, "olhares ambientais", pois o campo ambiental é muito plural, sendo constituído por numerosos discursos, algumas vezes, até, divergentes. E, como afirma Santos (1998), o olhar executa uma função "ativa", que é inseparável da linguagem, na constituição do mundo. Isto é, "o olhar, mesmo caleidoscópico, é sempre constituidor daquilo que vê e, portanto, situado pelas formações discursivas da sua época" (ibid., p.16). Nesse sentido, se poderia sugerir que, nessa época em que vivemos, a educação ambiental (e, de modo geral, o campo ambiental) está empenhada em produzir novos olhares, os quais estão participando ativamente da constituição do modo como entendemos e nos relacionamos com a realidade.
Por outro lado, é comum, nos discursos relacionados à educação ambiental, que se caracterize esses olhares "ambientais" como mais acurados, de forma que as pessoas precisariam "despertar" para perceberem o mundo "como ele realmente é". Assim, os/as professores/as necessitam, obrigatoriamente, passar por atividades de formação que lhes permitam alcançar essa visão mais verdadeira "para além das aparências". Garcia (2002) analisa que os discursos da pedagogia crítica, aos quais se imiscuem os da educação ambiental, acenam com a promessa de fornecer instrumentos que provoquem uma "conversão do olhar", ou seja, que possibilitem "o acesso a um modo de ver que é superior porque é mais verdadeiro e capaz de se aproximar de como a realidade é 'de fato', de como ela é no 'concreto' ou em sua essência" (p.95). A autora (op.cit.) argumenta, ainda, que a educação crítica é o disciplinamento do olhar e da conduta dos indivíduos, sua sujeição a certas regras. Assim sendo, alguns modos de ver são considerados melhores que outros. 
Em seu depoimento, o professor "modelo" entrevistado, de modo semelhante à resposta fornecida pela professora Camila, assevera que as questões ambientais deveriam permear as práticas de todos/as educadores/as:
Pesquisadora – Acho que sendo assim... Gostaria de saber se você se considera um educador ambiental hoje, se você se definiria como um educador ambiental?
Jorge – Olha, eu me considero sim, e acho que a educação hoje... toda ela... qualquer educador tem que se considerar um educador ambiental. Porque hoje, eu já tinha conversado contigo anteriormente, a educação ambiental hoje não tá tratando apenas das questões do ambiente físico, dos aspectos físicos. Trata das relações humanas com o ambiente, trata das relações interpessoais. Eu acho que hoje o educador tem que necessariamente ser um educador ambiental, né, porque as questões ambientais estão aí influenciando hoje na nossa vida, né? (...) (Entrevista realizada no dia 25/06/2004, destaques meus)

Utilizo uma frase dessa resposta do professor Jorge no título da presente subseção porque ela sintetiza com eficácia um discurso que nos parece atuar com bastante produtividade sobre os processos de identificação, que envolvem os/as professores/as entrevistados/as e que atinge, possivelmente, além desses/as, muitos/as outros/as educadores/as. É necessário que os/as professores/as, todos/as, assumam essa identidade, incorporando a dimensão ambiental as suas práticas. Como salientou a assessora de educação ambiental da referida Secretaria (Mariana), na entrevista, é preciso "mostrar que [a educação ambiental] não é mais um modismo educacional" (Entrevista realizada no dia 10/05/2004, destaque meu). Não sendo um modismo educacional, a educação ambiental deve estar intrinsecamente vinculada à educação. Essas considerações permitem supor que a identidade educador/a ambiental está sendo, nos discursos analisados, intimamente articulada à identidade docente. 
Ainda assim, esse regime de identidade é associado, muitas vezes, à abrangência e efetividade das ações. Nesse sentido, a pessoa se converteria em um/uma educador/a ambiental na medida em que obtivesse resultados práticos. A fala da professora Gilda expõe essa perspectiva:
Pesquisadora – Tá, uma pergunta, assim: você se considera uma educadora ambiental? 
Gilda – Não sei.... Tem que melhorar mais ainda... [risadas] Ai, ainda falta, sabe... Acho que talvez no fim desse projeto, no fim do ano, a gente tenha conseguido mais coisas... Porque agora a gente tá tentando seduzir as pessoas e fazer elas se interessarem, né... Tem algumas muitas que estão verbalizando: “Ah, que legal”, que estão interessadas e tudo... Mas... (...) saber, assim, ah, se eu me considero uma... eu adoro a educação ambiental, tenho buscado passar pras pessoas, né... Mas eu não sei ainda qual é o resultado, se eu tô conseguindo alcançar isso aí, né. Então ainda, não... Eu tenho mania de nunca dar dez, né... (...) Olha, eu acho que eu sou uma pessoa diferente das outras! Às vezes parece que eu tô em outro planeta. Então eu, às vezes, me sinto meio sozinha, né, porque todo mundo acha engraçado isso. E até hoje ainda tem gente que bota o lixo errado ali! (...) É nesse sentido, assim, que eu digo que não sou uma educadora ainda de educação ambiental... Porque eu não consegui, ainda, fazer um efeito maior... Quando eu vir, assim, as coisas andando, o pessoal interessado... A gente bate muito com esses problemas, sabe? As pessoas muito preocupadas com o próprio umbigo. Então, às vezes a gente fica, assim, batendo de frente e cansa um bocado. (Entrevista realizada no dia 19/05/2004, destaques meus)

Essa professora diz que não se sente ainda uma educadora ambiental porque suas ações não provocaram até o momento os resultados que ela espera. Assim, explicita-se na sua fala um movimento de evolução que está relacionado à educação ambiental; o vir a ser educador/a ambiental é definido como a necessidade de alcançar determinados objetivos. A narrativa engendra uma temporalidade que se traduz em um processo de aperfeiçoamento, de ser cada vez melhor: um intervalo entre o que se é e o que ainda não se é. Arfuch (2002b) indica que considerar as identidades como constituídas através das narrativas permite analisar esse "vai-e-vem incessante entre o tempo da narração e o tempo da vida, pensar a compatibilidade de uma lógica das ações com o traçado de um espaço moral" (p.25 e 25). As ações compreendidas na fala dessa professora referem-se a sua capacidade de transformar ou de sensibilizar as pessoas (principalmente seus/suas colegas de trabalho, como ressalta em outro momento da entrevista) a respeito das questões ambientais, mas a frustração que expressa na narrativa por não ainda não ter obtido êxito quanto a isso, configura essa dimensão moral mencionada por Arfuch (op.cit.). A identidade de educador/a ambiental está sendo, nesse caso, narrativamente construída em termos de realização.
Esse traço identitário que é atribuído ao/à educador/a ambiental, reforça a ênfase de que essa é uma identidade sempre em andamento, remetendo às idéias de "progresso" ou "evolução". Todavia, argumento que é no narrar esse processo, ainda que em termos de conquista ou desvelamento, que tais identidades são fabricadas de forma sempre provisória. Sempre sujeitas a serem contadas de modo diferente. Assim, ao perguntar a esses/as professores/as se eles/as consideravam-se educadores/as ambientais, dei-lhes a oportunidade de, mais uma vez, atuarem na direção da construção narrativa de suas identidades – em suas encruzilhadas e seus transbordamentos.
Realço, finalmente, que não estou supondo serem as identidades pontos fixos de chegada, nem que essas sejam bem delineadas, conspícuas e naturais, mas as compreendo como arranjos provisórios, como contigentes cruzamentos de muitas vias, que não são aleatórios visto que sua construção envolve investimento, mas que são situacionais, por decorrerem da confluência de diversos fatores em determinados momentos. Trazer essas problematizações para a educação ambiental é bastante oportuno, visto que essa área vem passando por um acentuado processo de proliferação e de inserção institucional. Embora esse cenário possibilite a coexistência de uma grande heterogeneidade de posições tanto epistemológicas quanto metodológicas, emerge, também, em muitos discursos, a necessidade de se definir o que seja "mesmo" a educação ambiental, o que também se processa em relação à identidade do/a educador/a ambiental. Frente a tais intentos, repensar as identidades a partir destes aportes teóricos influenciados pelas teorizações pós-modernas é uma tarefa importante, ainda que um tanto quanto árdua, cindindo indelevelmente outros entendimentos que enunciam as identidades como unificadas, estáveis e consubstanciadas ao sujeito racional e centrado. 
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