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Uma apresentação

Este texto reconstrói algumas reflexões advindas de minha pesquisa de Mestrado em Educação, desenvolvida na Barra do Ribeira, Iguape, SP, pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e financiada pela FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - processo nº 00/09452-1.
Esta pesquisa individual traz, no entanto vozes de um grupo de pesquisadoras O projeto desenvolvido por este grupo representa o componente "Intervenções e Educação Ambiental" do Projeto Temático "Floresta e Mar: Usos e Conflitos no Vale do Ribeira e Litoral Sul, SP” (FAPESP 97/14514-1)., que tendo a pesquisa e intervenção educativa como norte, vêm desenvolvendo trabalhos há três anos, em diferentes espaços educativos, como organizações comunitárias e escolas do interior e entorno de Unidades de Conservação do Vale do Ribeira. A proposta deste grupo visa valorizar as diferentes formas de saber, buscando compreender de que maneira os conhecimentos produzidos nestes diferentes espaços podem contribuir com novos olhares para a discussão sobre conservação ambiental e bem estar social.
Partindo desta proposta geral, minha pesquisa de mestrado focaliza a entrada de uma associação local, a Associação de Monitores Ambientais de Iguape (AMAI), na escola pública da "Barra", a partir de um projeto de educação ambiental iniciado em 2000. Tendo como base a pesquisa participante (BRANDÃO, 1990) acompanhei por 2 anos o projeto da AMAI na escola, buscando observar a relação entre saberes de experiências (LARROSA, 2001) dos monitores ambientais e dos professores e as aproximações e distanciamentos destes profissionais da educação, tendo como base as teorias sobre identidade (HALL, 2000). Pretendo neste artigo, discorrer sobre  a maneira como as reflexões sobre identidades e saberes da experiência foram aparecendo no decorrer da pesquisa. e como um olhar sob estes prismas pode contribuir para a discussão sobre a relação entre escola e a comunidade, bem como entre os saberes que se constróem nestes diferentes espaços educativos num contexto de conflito sócio-ambiental.

Na foz do Rio Ribeira reflexos de um vale

A Barra do Ribeira é um pedaço de terra ilhado pelo mar, pelo Rio Ribeira e pela mata da "Juréia" Estação Ecológica Juréia-Itatins. Este bairro afastado de Iguape é testemunha do eterno encontro do rio com o oceano. Na foz, reflete-se, de alguma forma, o cenário geral do Vale do Ribeira: grandes áreas de mata nativa preservada e uma população sem muitas perspectivas de renda, tendo como principais alternativas as atividades ligadas ao turismo (caseiros, vendedores, empregadas domésticas, guias) e a migração aos grandes centros urbanos. 
Viajar ao Vale do Ribeira é entrar em contato direto com o dilema entre a conservação da natureza e a manutenção dos direitos e qualidade de vida dos homens e mulheres. Áreas de Proteção Ambiental Municipais, Estaduais e Federais, Parques Estaduais e Nacionais, Estações Ecológicas vão cobrindo o território desta região sul do Estado de São Paulo, na busca de preservar os resquícios de Mata Atlântica. Neste mosaico de Unidades de Conservação (UC's), estampam-se muitos conflitos principalmente aqueles referentes às rígidas restrições do uso da terra e dos recursos naturais e aos processos impositivos de implantação e gestão destas áreas protegidas que não consideram de maneira relevante, o fato de existirem nestes locais populações com suas cultura e conhecimentos sobre a natureza. Os critérios de conservação da biodiversidade das UC's do Vale do Ribeira foram respaldados pelo conhecimento empírico-racional, principalmente das ciências naturais, pautados em uma visão de que qualquer ação humana pode ter efeitos devastadores aos ecossistemas (DIEGUES, 2001: 69). Desta maneira o conflito sócio-ambiental está permeado também por um conflito de saberes. 
A Barra do Ribeira faz divisa com os limites meridionais da Estação Ecológica Juréia-Itatins e está dentro da Área de Proteção Ambiental Cananéia / Iguape / Peruíbe (APA - CIP). Dentre os tipos de Unidades de Conservação as Estações Ecológicas são umas das mais restritivas. Além das severas restrições referentes aos recursos naturais pelos moradores locais, a falta de serviços básicos como de saúde e educação dificultam a sobrevivência no interior da "Juréia", sendo assim, muitas das famílias deixaram suas casas e migraram para os bairros vizinhos. A Barra do Ribeira é um destes bairros. 
Chama a atenção nesta comunidade seu histórico de forte organização popular, principalmente na luta pelos direitos dos moradores locais a partir da implantação da Estação Ecológica e na valorização de aspectos da cultura caiçara local, como a música e a dança.  Além desta organização, denominada Associação dos Jovens da Juréia, formada principalmente por famílias provindas do interior da Estação Ecológica, existem também na "Barra" outras organizações de moradores que têm buscado formas coletivas e sustentáveis de geração de renda para os moradores locais, que passam também pela discussão e entendimento das problemáticas sócio-ambientais do local. Uma destas organizações é a Associação dos Monitores Ambientais de Iguape (AMAI)  A formação destes jovem tem sido feita por diferentes organizações não-governamentais, em parceria com órgão públicos. As diferentes associações de monitores, tem buscado representação política e legitimação profissional dentro do cenário ambiental do Vale, formando inclusive a REMA, Rede de Monitores Ambientais do Vale do Ribeira., formada por jovens do município de Iguape, boa parte deles moradores da Barra do Ribeira. A AMAI trabalha no sentido do fortalecimento do ecoturismo organizado por moradores locais, voltado, tanto para a apreciação cênica da natureza, quanto para o entendimento do processos históricos ocorridos na região e para a valorização da cultura local. 
Estes grupos organizados possuem uma importante reflexão em relação às problemáticas da Juréia e um conhecimento próprio construído nas suas práticas a respeito do conflito homem e natureza preservada. Assim, parece imprescindível que as alternativas de desenvolvimento para esta região, compatíveis às necessidades e à cultura de seus moradores e à conservação do ecossistema natural, partam da aceitação como verdadeira a tese de que há muitas formas válidas de conhecimento. Seguindo assim, como decorrência, atitudes que venham valorizar os conhecimentos e práticas não hegemônicas, [...] que implicam na escuta de práticas marginais, desvelando-se rastros de utopias silenciadas, para fundamentar a busca de soluções aos problemas da sociedade contemporânea (SANTOS, 1989:16).
E de que maneira as reflexões e os saberes gerados por estas práticas locais fluem por entre a escola da "Barra"? Esta foi a primeira pergunta que direcionou a pesquisa. A busca de respostas a esta questão está associada a um entendimento de como a escola poderia relacionar-se com as organizações populares:

 "É importante reforçar a democracia nos movimentos populares, dando poder aos indivíduos que foram, anteriormente amplamente silenciados, criando novos meios de  associar pessoas de dentro e de fora das escolas para que esta não seja vista como uma instituição estranha mas algo integralmente conectado às experiências políticas, culturais e econômicas das pessoas em suas vidas diárias" (APPLE,1997: 65).

Tendo estas perguntas de pesquisa em mente e a perspectiva metodológica da pesquisa participante, vislumbrava num momento inicial formar um grupo de professores para discussão e desenvolvimento de uma investigação coletiva a respeito das problemáticas ambientais da região e dos diferentes saberes sobre ela existentes nos diversos espaços, como órgãos públicos, universidades, escola e principalmente nos grupos locais. No entanto, outros acontecimentos transformaram meus propósitos, o que é condizente com uma metodologia de pesquisa que ao buscar transformar a realidade, também se abre à transformação.

	"AMAI caminhando pela Juréia" Slogan da AMAI e pela escola da Barra

O novo direcionamento da pesquisa se dá a partir da entrada da Associação dos Monitores Ambientais de Iguape (AMAI), na escola da "Barra", com seu projeto de educação ambiental. Os monitores ambientais, jovens moradores da Barra do Ribeira e ex-alunos da escola, pareciam querer ir além do trabalho com o turismo ecológico, buscando seu papel como educadores na comunidade da qual fazem parte, a partir da temática ambiental, fortemente vinculada por eles à luta pelos direitos de uso dos recursos pelos moradores da "Juréia" e da Barra do Ribeira. 
As atividades - palestras, discussões de vídeos, oficinas de papel reciclado, plantio de mudas nativas, debates sobre a preservação e os conflitos sociais e apresentações culturais- eram desenvolvidas semanalmente com todas as séries de ensino fundamental e médio. A AMAI tinha assim, como público alvo os alunos, mas sua entrada na escola trouxe também um cenário de possibilidades de maior aproximação dos professores à realidade local, tendo em vista que nenhum deles é morador da "Barra". O centro de Iguape, de onde provém a maioria dos professores, apesar de relativamente próximo à "Barra" (20 Km), distancia-se bastante dela por seu caráter urbano.
Passo, a acompanhar as atuações da AMAI na escola, tendo como proposta de intervenção o auxílio no diálogo de seus saberes com os dos professores. Durante encontros entre professores e monitores ambientais para avaliação e planejamento das atividades do projeto e no acompanhamento de algumas atividades fui tecendo olhares e reflexões a respeito da entrada destes educadores "outros" e saberes "outros", perpassando o território escolar. Neste perpassar buscava as possíveis relações entre os saberes dos professores e monitores ambientais, tendo inicialmente como foco aqueles saberes referentes às questões ambientais locais. No entanto, no decorrer da pesquisa um amplo cenário de saberes dos monitores ambientais, além daqueles relativos estritamente à questão ambiental local, iam se esboçando nas suas narrativas em diferentes experiências:

Como ex-alunos e como moradores da "Barra":
M Monitor Ambiental1: "Nós percebemos que antes esta escola era um centro no bairro, ela tinha um papel forte na comunidade. O nosso objetivo é de que ela se torne um centro novamente." trecho de entrevista transcrita

Como instituição local atuante na política ambiental:
M1: ...às vezes a população passa necessidade por falta de quem tem o poder de mudar alguma coisa. Às vezes uma simples assinatura pode mudar a qualidade de vida de muitas famílias. A gente aprendeu muito isso... hoje como instituição, organizada, a gente  tem o dever de lutar para que essas assinaturas aconteçam e que não seja mais dependente de só uma assinatura, mas de um conjunto de opiniões ... E acho que o maior desafio é fazer o pessoal entender que às vezes as coisas não tem que ser do jeito que é imposta para gente. Que tem outras alternativas que nos são escondidas. 
M2: Não temos que aceitar tudo aquilo que é falado para gente. A gente tem sempre que pensar no que pode ser feito, como pode ser feito.
M1: Para tudo tem uma ..
M2: Uma saída... trecho de entrevista transcrita
M1: Ou várias saídas. Não é assim? Nada é imutável.

Como organização local buscando novas alternativas de renda para a "Barra":
"apresentar aos alunos, professores e pais as experiências bem sucedidas de alternativas econômicas compatíveis com o Meio Ambiente como ecoturismo, manejo de samambaias, ostras, cooperativa de pesca, entre outras, despertando o interesse para novas oportunidades" trecho retirado do Projeto de Educação Ambiental "Criança.Natureza: um futuro promissor" da Associação dos Monitores Ambientais de Iguape"

Aproximei-me assim, do conceito de saberes da experiência de Jorge Larrosa (2001). O autor, para construir esta idéia de saber, constrói inicialmente uma de experiência: "[...] é aquilo que nos passa, ou que nos toca ou que nos acontece, e ao passar-nos nos forma e transforma".(LARROSA, 2001:s.p.). O saber da experiência seria:

"[...] o que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao largo da vida e no modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece. No saber da experiência não se trata da verdade do que são as coisas, mas do sentido ou do sem-sentido do que nos acontece." (LARROSA, 2001:s.p.)

Se a experiência é o que "nos" acontece e não o que acontece e o saber da experiência os sentidos que damos a este acontecido em nós, saberes de experiência não podem ser vinculado a conhecimentos e verdades universais e únicas:

" trata-se de um saber finito, ligado à experiência de um indivíduo ou de uma comunidade humana particular [...], por isso, o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, contingente e pessoal." (LARROSA, 2001: s.p.)

Aproximo essas palavras às de um dos monitores, fazendo pontes com este caráter particular, contingente e dinâmico da experiência apontado por Larrosa:

M1: "O que a gente quer é levar esta nossa experiência viva para a escola, como moradores, ex-alunos, monitores ambientais... Queremos estar na escola mostrando isso, mas longe de tirar o lugar do professor." trecho de entrevista transcrita

Esta perspectiva menos essencial e fixa de saberes nos leva à compreendê-los como constante transformação. Assim, os saberes de experiência dos professores e dos monitores ambientais entrariam em diálogo à medida que se transformassem durante, ou depois, da própria experiência de interação, já que "ninguém pode aprender a experiência de outro a menos que essa experiência seja revivida e tornada própria." (LARROSA, 2001: s.p).
O diálogo de saberes da experiência entendido como o vivenciar conjunto de experiências, o "reviver e tornar próprio", subentende a possibilidade do encontro, da interação e do deixar-se permear pelo outro e ao mesmo tempo diferenciar-se dele, "não tirar o seu lugar", como na fala do monitor. E este encontro com o outro remete-nos, ao mesmo tempo, a nós mesmo, à construção de nossa própria identidade. 
Anuncio aqui episódio ocorrido no início do processo da pesquisa, sobre o qual é possível fazer leituras a respeito das identidades e dos saberes da experiência, no encontro entre estes diferentes profissionais da educação. 

SOS Caiçara... um futuro promissor "SOS Caiçara": título de um painel confeccionado pelos professores da Barra do Ribeira / "... um futuro promissor": parte do título do projeto de educação ambiental da AMAI

"Essa misteriosa realidade (no entanto, familiar e cotidiana) é a nossa escola do olhar, e o seu método encontra na descrição do fenômeno pictórico um terreno fértil de exercício" (BOSI, 1996:85) 

Ouço o zum-zum-zum característico que provém das aulas, entro na sala de professores e vejo um grupo de professoras trabalhando agitadas. Confeccionam a várias mãos um painel para a IV Mostra Interdisciplinar de Educação Ambiental do Vale do Ribeira. Um grande e bonito painel fotográfico. De um lado imagens ampliadas de orquídeas, bromélias e cogumelos característicos da Mata Atlântica, sob o título "Flora". Do outro lado fotografias de paisagens, das cachoeiras, dos morros e das praias desertas da região. Nestes dois painéis laterais, a imagem de uma "Juréia" desabitada, da "natureza intocada" (DIEGUES, 2001), no alto deles grande setas anunciativas levam nossos olhos para o painel central. Fotografias de cenas cotidianas de moradores do interior da "Juréia": conversas no entorno da mesa de uma casa simples, a confecção de farinha de mandioca, as festas religiosas, o artesanato da Associação dos Jovens da Juréia. E nas duas extremidades do painel uma grande faixa "SOS CAIÇARA : apoio ao Grupo Iguapense Pró-moradores da Juréia" O Grupo Iguapense Pró-Moradores de Iguape, apoia a luta dos moradores da "Juréia" pelos direitos à terra e uso dos recursos naturais..
Uma professora comenta: "Acho que isso vai causar incômodo por lá".
O painel figurava-se como uma forma de protesto à concepção de preservação e consequentemente de educação ambiental que desconsidera a presença humana nas áreas protegidas. O alarmante "SOS" que vem geralmente, em alguns slogans ambientalistas, como denúncia do extermínio de espécies e biomas, é trazido por este grupo de professores, para anunciar o risco de "extinção" da cultura caiçara.
No mesmo momento em que movimentavam-se para a montagem do painel-denúncia, entro numa sala de aula, onde um dos monitores desenvolvia a sua atividade da semana, a discussão de um vídeo institucional sobre a "Juréia". As imagens e locuções do vídeo traziam, como no painel lateral dos professores, a idéia da "Juréia" como "Santuário Ecológico" título do vídeo institucional, sem a presença do homem na paisagem divina. O monitor logo me avisa que na outra semana trariam um outro vídeo para servir de contraponto, no qual a ênfase era no povo da "Juréia" e nos conflitos entorno da conservação. Neste outro vídeo, "Gente do Paraíso", o homem adentrava o cenário sagrado. 
O percorrer por entre estes dois espaços, a sala de professores e uma das salas de aula onde se desenrolava uma da atividades do projeto dos monitores, praticamente no mesmo intervalo de tempo, simboliza a desconexão entre uma experiência e a outra, apesar da confluência de seus objetivos: a problematização da questão da conservação da Juréia. Por que o trabalho dos monitores, desenvolvido na escola, não estava sendo exposto na Mostra de Educação Ambiental? Por que eles não participaram da confecção do painel-denúncia, se eles próprios são atuantes no Grupo Iguapense Pró-moradores da Juréia? Por que estas duas intenções de trabalho sobre a questão dos conflitos da Juréia caminhavam paralelamente dentro da escola? 
	Em algumas outras situações presenciadas, a dificuldade de interação de experiências entre professores e monitores ambientais se acentuava. Durante o desenvolvimento das atividade do projeto de educação ambiental havia pouca participação do professor, e consequentemente as discussões e reflexões delas suscitadas pouco perpassavam as suas aulas. Também não ocorriam planejamentos conjuntos de atividades entre monitores e professores. A escola parecia emprestar seu espaço, tempo e alunos à AMAI. Os monitores, mesmo dentro da escola, pareciam transitar por entre "muros invisíveis" que os separavam daquele espaço. Vou a princípio, em busca de possíveis "muros" construídos pela instituição escolar.

"A escola não conhece o livro de outras regras culturais, não sabe lê-los, na realidade ignora sua própria existência" (GRIGNON, 1995:180)

Acabo por tender a esta idéia um tanto cinza da escola, de Grignon, em seu texto "Cultura Dominante, Cultura Escolar e Multiculturalismo Popular", no qual também coloca o quanto a estrutura curricular da escola não enxerga os saberes que provém da experiência popular:

"O ensino elementar do cálculo, da matemática, das ciências e das técnicas faz, sem dúvida, parte dos sistemas privilegiados das funções de integração da lógica desempenhada pela escola; tais instrumentos veiculam e fazem interiorizar a idéia de supremacia de saberes gerais e universais sobre os saberes particulares e locais, da teoria sobre a cultura prática, do pensamento abstrato sobre a experiência concreta." (GRIGNON, 1995:181)

A produção e exposição do painel "SOS CAIÇARA" como uma denúncia de uma injustiça que ocorre aos caiçaras na Juréia, denunciou implicitamente, ao meu ver, esta mesma injustiça dentro da escola. Afinal eram também os caiçaras, os monitores ambientais, que lá estavam buscando contar e discutir esta mesma situação dentro do espaço escolar. Por que os professores não os reconheciam como tal? 

"A escola não quer ver nas culturas populares mais que culturas no sentido antropológico do termo, e isso na melhor das hipóteses, e paralelamente, reforça, ao mesmo tempo que oculta, a relação que a cultura culta mantém com a cultura dominante." (GRIGNON, 1995:182)

Suponho que o "sentido antropológico" dado pelo autor refira-se à maneira estereotipada de se entender culturas como a caiçara, olhando-as apenas pelos seus aspectos exóticos e "típicos", como culinária, danças e festas, não entendendo-as também como construções de sentidos saberes sempre em transformação. Acredito que na situação narrada, os professores  por reconhecerem o caiçara como aquele que está trabalhando na roça, no mar ou na mata, não viram nos jovens moradores da "Barra", os monitores ambientais, também representantes da cultura caiçara local.
A monitoria ambiental surge uma profissão atrelada às rápidas transformações que sofre Vale do Ribeira, principalmente ligadas à força do turismo e da conservação ambiental que tem deixado para segundo plano práticas como agricultura e pesca. Na "Barra", no entanto, apesar de os monitores não terem como fonte primordial de renda a agricultura familiar e a pesca, alguns as praticam diariamente e possuem em seu discurso a sua revalorização. Estes monitores têm buscado, para além da opção "turismo", uma outra significação para as práticas ditas "tradicionais", não as caracterizando como algo do passado, mas as recontextualizando dentro de um novo cenário - a busca da sustentabilidade. Esta característica se vê à medida que o projeto dos monitores visa divulgar na escola as práticas de manejo na extração de samambaias, de ostras e na pesca, e as práticas "ditas" de resgate cultural como as músicas e danças locais. Seria desta maneira uma reinvenção da tradição caiçara em um contexto contemporâneo. Segundo Gilroy, "[...] a invenção da tradição tem a ver com a própria tradição. Não seria assim chamado retorno às raízes, mas uma negociação com novas rotas".(apud HALL, 2000:109)
Boaventura de Sousa Santos traça um olhar sobre as raízes ao falar da busca do passado nas perspectivas de futuro:

"O pensamento das raízes apresenta-se como um pensamento do passado contraposto ao pensamento das opções, o pensamento do futuro... tanto o pensamento das raízes como o das opções são pensamentos do futuro, orientados para o futuro. O passado é, nesta equação, tão-só uma maneira específica de construir o futuro" (SANTOS, 1997:107)

A esperança de "um futuro promissor" para a Barra do Ribeira desponta com freqüência no horizonte das narrativas dos monitores ambientais. Nelas as "raízes" do passado ambientalmente preservado e as "novas rotas" de possibilidades do presente, principalmente a de um turismo lucrativo, parecem integrar o caráter promissor dos futuros vislumbrados:
 
M1: Ah, o sonho da gente é que voltasse há 10 anos atrás com sustentabilidade. Aqui era muito bom de viver, é ainda!
M3: Eu tenho um sonho assim: que aqui esse lugar, a Juréia, a Barra, que ela fique do mesmo jeito que está, entendeu? Que cresça o turismo, de um jeito assim, como se diz, assim...
M1:  Lucrativo e organizado
M3: Exatamente, lucrativo e organizado. Que o turismo venha, deixe o dinheiro para o lugar, que não venha aquele turismo para construir casa aqui, entendeu? trecho de entrevista transcrita

Poderíamos dizer que os monitores nesta busca de raízes e de novas opções estão também buscando outras identidades "caiçaras". Um "caiçara" que se beneficie do turismo, não apenas prestando serviços aos turistas proprietários de casas e comércio na "Barra". Um "caiçara" organizado para o recebimento de um turismo lucrativo, que não deixa de lado, no entanto as outras práticas como agricultura, pesca, atividades culturais... Um "caiçara" em constante negociação entre o que é considerado "dos antigos" e dos novos tempos .
 As experiências dos monitores de transitar entre diferentes os espaços como os órgãos públicos, a comunidade, as organizações não-governamentais e o mercado do turismo, parecem auxiliar na tecedura desta outra identidade de "caiçara", o que nos remete a um entendimento de identidade não fixa e não essencial, mas a uma outra forma de entendimento como a que nos traz Hall:

Uma noção de identidade que não assinala aquele núcleo estável do eu que passa, do início ao fim, sem qualquer mudança, por todas as vicissitudes da história... mas identidades constantemente em processo de mudança e transformação [..]. elas tem a ver, com a questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e da cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo que nos tornamos." (HALL,2000:109)

À medida que os monitores adentram esta outra instituição, a escola, numa nova experiência, diferente daquela como alunos, outros processos de identificação vão ocorrendo além do referente ao ser ou não ser "caiçara", aqueles ligados ao ser ou não ser "professores", aos seus olhos e aos dos alunos, funcionários e professores da escola. Um processo de identificação não pouco conflituoso, que traz a tona as cores que acompanham as imagens de escola e de professor:

M1:... a gente realmente não quer fazer o papel de professor, a gente quer realmente, levar ...
M3: Despertar...
M1: Despertar a problemática que é morar num lugar que é ecológico, assim.
P Pesquisadora: E qual que o papel do professor? Você diferencia o papel de vocês do de professor?
M1: Eu acho que o professor tem aquela coisa mais de obrigação de saber tudo, porque para o aluno, você vai na escola e acha que o professor tem que saber tudo, mesmo que ele não saiba, ele tem que te passar exatamente o que é. E tem resultados, já exatos do que ele tá passando [..]. No caso nosso, não, a gente está trabalhando com uma coisa que é inconstante que é a situação das Unidades de Conservação no Brasil [...] a gente não quer passar o que é certo e o que é errado a gente trabalha com possibilidades, com alternativas...[...]
M3: Por isso que tem uma diferença do professor para o monitor, ele tem uma responsabilidade de ensinar mesmo, a gente não tem matéria para explicar, só mais despertar, passar o dia a dia nosso para eles, o que acontece na comunidade mesmo. Trecho de entrevista transcrita
	As imagens que surgem nestas palavras dos monitores são a de professores e professoras que possuem uma saber previamente construído que deve ser repassado - "passar exatamente o que é", sendo assim os seus resultados de seu trabalho já pré-estabelecidos, fixados no conteúdo formal sem a sua recriação. Ouso a desdobrar esta imagem de professor colocada pelos monitores em uma imagem de escola estática que não acompanha as transitoriedades da realidade, não "trabalha com esta coisa inconstante", ensina, mas não desperta.
Estas imagens de escola e professores entrelaçam-se às que provêm da experiência dos monitores como moradores. Para a comunidade local a escola da "Barra" é uma escola-problema, os baixos desempenhos nas avaliações institucionais e alta evasão e reprovação de alunos, reforçam esta imagem, bem como a alta rotatividade do quadro de professores e de direção.
Os monitores pareciam querer buscar na sua diferença em relação ao sistema educativo escolar e aos professores e professoras, uma identidade educativa própria, em seu primeiro projeto de educação com a comunidade local. O que marca a importância do estranhamento na constituição da identidade: 

"As identidades são construídas por meio da diferença e não fora delas. Isso implica o reconhecimento radicalmente perturbador de que é apenas por meio da relação com o Outro, da relação daquilo que não é , com precisamente aquilo que falta com aquilo que tem sido chamado de seu exterior constitutivo, que o significado "positivo" de qualquer termo - e assim, sua 'identidade'- pode ser construído" ( DERRIDA, 1981; LACLAU, 1990; BUTLER, 1993 apud HALL, 2000: 110)

Paradoxalmente a esta necessidade de diferenciação em relação ao sistema escolar, a AMAI escolhe a escola como espaço primordial para compartilhar seus saberes com as crianças e jovens da "Barra". A escola, era vista ainda por eles como um espaço legítimo para a educação e algo os unia a ela. Busco, desta maneira, além dos estranhamentos também os movimentos de aproximação dos monitores ambientais com os professores.
Em um dos encontro de avaliação do projeto, em que os monitores apresentavam aos professores um relatório sistematizado sobre as atividades desenvolvidas, um monitor ao comentar sobre a dificuldade de participação dos alunos de ensino médio no projeto, coloca: "Os alunos do colegial parece que não reconhecem os conhecimentos que a gente tem".
Ao esbarrarem com este obstáculo, tão comum à prática do professor, o desestímulo dos alunos, recorrem a artifícios escolares: a exigência de relatórios após algumas de suas atividades. Buscam uma professora para validar as notas do relatório nas suas avaliações. A experiência de integração com a professora se deu justamente  tendo como elo um dos principais artifícios reguladores da escola: a avaliação. A identidade como educadores não-professores aproxima-se nesta situação àquela do professor como legitimador de saberes.
Por entre esta experiência de integração vivenciada pelos monitores e pela professora, além do conflito dos monitores em fixarem-se ou não dentro dos padrões escolares, aparece também um gesto de reconhecimento do trabalho e dos saberes da AMAI pela professora, o que foi explicitado por ela, em outra ocasião:

Pr1 Professor ou professor: " ... eu aprendi na faculdade: ecologia, ecossistemas, predatismo... Na faculdade a gente aprendeu sobre preservação, legislação ambiental, de uma forma que eu não concordava, pois eu morava aqui e via como acontecia na prática. Até sei dos problemas locais, mas não consigo trabalhar isso com os alunos. Eu não tenho esta experiência prática que tem os monitores." trecho de entrevista transcrita

Nesta fala, vemos o outro lado do espelho, uma imagem criada pela professora sobre estes educadores "não-professor" transitando e atuando pelo espaço da escola. Imagem que dá aos monitores um caráter diferencial pela sua experiência prática, já que não basta apenas saber sobre os problemas locais para trabalhá-los com os alunos.
E quais outros reflexos apareciam do outro lado deste espelho de identificações?
Trago um contraponto que remete-nos novamente ao conflito do que define a identidade professor e "educador não-professor":

Pr2: " A gente passa aqui 200 dias letivos tentando ensinar o B-A-B-A , a matemática, as ciências, a história e o resultado final não é agradável... seria interessante que eles (os monitores) sentissem o mesmo embaraço que a gente sente na hora de avaliar..." trecho de fala gravada em encontros de avaliação

Novamente a avaliação aparece como ponto importante nas diferenças e similaridades entre professor e monitor. Na situação anterior o monitor buscou aproximar-se do sistema de avaliação escolar para legitimar suas atividades perante os alunos do ensino médio, e nesta o professor aponta a prática da avaliação como um incômodo na experiência como professor. 
A importância dada pelo professor dos monitores também vivenciarem este "embaraço", traz a intenção de que monitores lancem um outro olhar ao professor como aquele que também incomoda-se com a idéia de educação reprodutora, também quer diferenciar-se dela. Um professor que sonha, que cria e que ao vivenciar experiências diversas também constrói seus saberes próprios. Assim, o "mundo vivo" da experiência não estaria apenas fora da escola, mas também na complexa e rica rede de experiências de ser professor.
Os sentidos atribuídos às experiências de inter-relação e não inter-relação entre professores e monitores ambientais foram assim construindo e desconstruindo as suas próprias identidades, numa dinâmica mútua de reconhecimento deste "nós-outros": escola, associações comunitária, professores, monitores ambientais, educadores reprodutores e transformadores:

'E que talvez a coisa seja muito mais complexa, mas também muito simples: talvez só se trate do fato de que já estamos dentro dos outros, porque os outros já estão dentro de nós, do mesmo modo e pela simples razão de que tudo o que está fora, por cima ou por baixo de nós está dentro de nós, porque também nós o fizemos ao fazer-nos. Talvez se trate tão-somente do fato de que antes não sabíamos por que razão não tínhamos olhado assim. Talvez se trate tão-somente de reconhecer-nos no outro que está em nós-outros".  (FÉRRE, 1998: 189)
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