Minha experiência com Educação Ambiental começou em 2001 quando
fui trabalhar como analista em um laboratório de alimentos e controle de
qualidade de

águas de um abatedouro

de aves

no município

de

Sidrolândia/MS. Por sete anos, realizei as coletas e as análises internas,
encaminhando as análises externas para laboratórios especializados em
algumas análises mensais e anuais conforme as Normas do CONAMA nº
357/2005 e a metodologia da empresa (Métodos de ensaio).
Dando continuidade ao meu trabalho profissional fiz faculdade de
Ciências Biológicas na UNIDERP com ênfase em Meio Ambiente. Em 2007 ao
sair da empresa fui trabalhar como educadora na escola e logo surgiram os
projetos e as Conferências sobre o Meio Ambiente voltado aos quatros
elementos: Ar, Água, Terra e Fogo. Trabalhei com o projeto voltado ao Tema
Água uma vez que tinha certo conhecimento e maior simpatia pelo assunto.
Em 2009, fui trabalhar como Bióloga na Secretaria Municipal de
Sidrolândia com Licenciamento Ambiental e projetos de pisciculturas.
Permanecendo como educadora em outro período.
Por meio da Secretaria participei do Projeto do Parque Ecológico
Municipal ao longo do Rio Vacaria com plantio de mudas e licenciamento da
lagoa em torno do Parque. Os projetos de Educação Ambiental nas escolas é
uma rotina da Secretaria nas datas comemorativas sobre Meio Ambiente.
No Curso Formação Gênero, Água Educação Ambiental o conceito
“Gênero” as relações de gênero devem ser identificadas, com o objetivo de
desenvolver projetos e ações que reduzam os impactos negativos promovidos
por essas diferenças, e também, sublimar a desigualdade de poderes e
acessos, me deu a certeza que estava no curso que poderia motivar o
desenvolvimento do meu trabalho profissional e da formação.
A educação ambiental, já faz parte da minha vida cotidiana, trabalho
diariamente com isso, mas acreditem aprendi a trabalhar no coletivo, e isso foi
de fundamental importância na minha vida ambiental e social. Descobri que as
pessoas aprendem participando e trocando experiências e informações,
reconhecendo os conflitos e poderes presentes na realidade.
A Educomunicação ajudou-nos na difusão de informação para que o
projeto proposto pela formação fosse realizado, facilitando o ensino-
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aprendizado e o uso das tecnologias, pois não adianta eu ter o ensino
aprendizado tradicional e não entender de tecnologias, jamais iria conseguir
transmitir as informações necessárias e atuais que estão no nosso dia a dia. A
divulgação do que estamos realizando em relação a comunidade é de suma
importância para que se obtenhamos sucesso nas ações.
No módulo da Educação Ambiental cada momento foi único onde
interagimos nossas dúvidas, receio e compartilhamos conhecimentos. Essa
interação foi essencial para o desenvolvimento do curso.
No geral a formação em Gênero, Água, Educação Ambiental nos
proporcionou sete módulos com grande diversidade de assuntos atuais e de
fácil compreensão. Os artigos e vídeos de uma clareza e simplicidade que nos
levou a entender todo o processo de funcionamento de bacias hidrográficas,
educação ambiental, constituição e organização de coletivos, incorporação de
Gênero nos espaços constituídos e sistematização de conhecimentos.
Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de participar do
curso e dizer aos que ainda não participaram que vale a pena! O curso fez e
faz um diferencial na minha vida profissional, social e ambiental, estudando
novas alternativas de educação ambiental, novas tecnologias e objetivos de
como sermos cidadãos participativos, sustentáveis e melhorarmos a qualidade
de vida de uma maneira sem preconceitos, com trabalho coletivo em
comunidades e com opções de formas de atualização para acompanhar a
evolução do mundo.
O curso foi de grande importância para aperfeiçoar e criar novas
alternativas para o desenvolvimento de todos os meus trabalhos e me dar força
para continuar acreditando que tudo é possível quando fazemos algo que
realmente beneficia uma população.
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