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O Parque Estadual  das Fontes do Ipiranga (PEFI)  é um fragmento de Mata Atlântica
localizado na cidade de São Paulo com grande biodiversidade, com mais de 210 espécies
de vertebrados. Sua fauna tem diversos impactos gerados por ações antrópicas, pois esta
Unidade de Conservação (UC) está inserida em área urbana. Deste modo, esclarecer e
engajar a população, especialmente a do seu entorno, são fundamentais à conservação.
Este trabalho está inserido no contexto  de pesquisa de mestrado em andamento que
prevê elaborar e aplicar um curso de formação continuada aos professores das diversas
áreas do saber atuantes em escolas localizadas nas proximidades do PEFI. Dessa forma,
o trabalho teve por objetivo investigar as percepções dos professores sobre o referido
curso. A pesquisa possui  caráter qualitativo e foi  pautada nos referenciais teóricos da
educação ambiental crítica e da aprendizagem social. Os 47 professores que participaram
do curso,  com carga horária  de 20 horas e programação teórico-prática que abordou
questões pertinentes à Mata Atlântica e ao PEFI, à sua fauna, à educação ambiental e à
conservação. Os dados foram coletados por meio de questionários e realizada a análise
de conteúdo. Os 47% dos participantes relataram que o curso potencializou sua formação
por trazer novas informações e conhecimentos sobre a problemática ambiental  de um
espaço próximo e presente no dia-a-dia das escolas e dos alunos. Cerca de 10% dos
professores acreditam que o curso contribuiu com sua formação por permitir discussões
que  geraram  grande  sensibilização  sobre  a  temática  ambiental,  o  que  relacionaram
diretamente com a valorização da UC e o sentimento de pertencimento da comunidade do
entorno.  Relataram  ainda  que  o  curso  trouxe  estratégias  de  ensino  alternativas  e
subsídios  ao  desenvolvimento  de  projetos  na  escola.  Portanto,  as  percepções  dos
professores corroboraram com a importância deste no processo de formação continuada,
principalmente sobre temas relacionados à realidade local. A pesquisa mostrou também
que a parceria entre escola e universidade é essencial na formação de professores, pois,
por  meio  da relação horizontalizada,  tanto  a prática  dos docentes  quanto a pesquisa
tornam-se efetivas e contribuem com o avanço do ensino e do pensamento crítico sobre a
temática socioambiental. No entanto, um dos desafios da pesquisa é o envolvimento das
escolas  e  professores,  pois  ambos  não  estão  familiarizados  com projetos  contínuos,
duradouros e no âmbito de pesquisa acadêmica. Por outro lado, o trabalho pode contribuir
para a conservação do PEFI, de sua biodiversidade e da Mata Atlântica, podendo trazer
subsídios para a implementação de programas de EA em escolas do entorno de UC’s por
meio de curso de formação continuada de professores, o qual pode ser um instrumento
para engajar docentes, alunos e familiares em prol da conservação do PEFI (FPZSP).
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