Escrito por Fellipe Silva

EDUCADOR AMBIENTAL
A natureza está em todos os
lugares, até mesmo nos locais
mais urbanos, como em grandes
cidades. Você já ouviu falar
sobre educação ambiental, ou já
conheceu alguém que é educador
ambiental?
Quem escolhe a profissão de

educador ambiental tem a
responsabilidade de ensinar sobre
as interações do ser humano com
o meio ambiente. Assuntos como
preservação, sustentabilidade e
reciclagem são muito abordados
por estes profissionais.
A educação ambiental não está

ligada diretamente à uma área
profissional específica, ela pode ser
praticada por pessoas formadas
em biologia, geografia, gestão ou
engenharia ambiental, técnico
em meio ambiente, agronomia,
turismo, jornalismo, entre várias
outras áreas.

Vamos conhecer um educador ambiental que
trabalha e mora bem pertinho de Santo André?

Ronaldo Morais - Biólogo, Naturalista,
Educador do Bioparque Macuco

Esse é Ronaldo Morais, Biólogo,
Naturalista, Educador Ambiental do
Bioparque Macuco.
Nascido em São Caetano e
atualmente morando em Mauá, ele
trabalha há 35 anos com manejo de
fauna e flora, educação ambiental e
divulgação científica.
Mesmo crescendo em uma cidade
bastante urbanizada, com muito

asfalto, prédios, indústrias e fábricas,
desde pequeno sempre gostou de
animais e plantas. Vivia dentro do
zoológico de SP, onde conheceu o
naturalista Wenner Bockelmann,
se inspirando e aprendendo sobre
técnicas naturalistas, observação
da natureza como um todo e a
importância de compartilhar esse
conhecimento.
Ele iniciou na área das ciências,
trabalhando como técnico de campo
pelo Instituto de Geociências da USP
e Instituto Geológico do estado de
São Paulo, fazendo coleta de fósseis.
Em seguida, foi trabalhar na escola
de ecologia de São Caetano do Sul,
onde se desenvolveu como educador
ambiental. Hoje, ele se dedica ao
Programa Cultural Bioparque Macuco,
projeto criado para sustentar o
mantenedouro de fauna silvestre.

Gostou dessa
profissão?
Conheça também os
educadores ambientais do
IPRODESC que trabalham
na EMEA Parque Tangará/
Parque Escola. Eles realizam
aulas em roteiros didáticos,
oficinas, formações com
professores e produzem
materiais de divulgação
científica como esta revista
que você está lendo.
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