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Pensar sobre o lugar que ocupa, ou deveria ocupar, o meio ambiente no currículo escolar, as múltiplas relações que estabelecemos com o meio, as políticas oficiais e as propostas desenvolvidas no cotidiano são, sem dúvida, fios essenciais para compreender os problemas, as atitudes, os valores e as alternativas até aqui criadas para as questões ambientais. 
No entanto, respeitando a complexidade de tais temas e reconhecendo os limites de um pôster, este texto não se propõe a aprofundar estas discussões, mas sim, despertar no leitor/ na leitora um pouco de curiosidade e de vontade de participar. Talvez, a pretensão de ser um certo incentivo à co-responsabilidade de cada indivíduo no que tange ao meio ambiente.
Neste intuito, creio ser necessário apresentar a compreensão de meio ambiente que se estará tomando como referencial neste texto.
Parafraseando Muniz (1999) meio ambiente é um conceito variável, elaborado pelos sujeitos de acordo com as vivências sociais, culturais, políticos e econômicos em que estão imbricados num determinado tempo e espaço. Evidencie-se que o homem transforma e é transformado nestas relações e vivências.
Segundo Reigota (2002) meio ambiente é 
o lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de transformação do meio natural e construído (p.14).
A maneira como compreendemos, agimos e nos relacionamos no e com o meio está inevitavelmente ligada ao conjunto de valores da sociedade a que pertencemos. Afinal, o próprio conceito de natureza é um valor definido nos processos históricos e culturais vividos pelos sujeitos sociais. Cada grupo percebe e interage com o meio de uma forma. Os aspectos que compõem a definição de meio ambiente são valorados de acordo com os contextos em que são considerados.
	Trabalhamos com valores na medida em que buscamos uma nova sensibilidade e conscientização, tanto no que tange a preservação da natureza, quanto a nossa própria identificação enquanto integrantes deste ecossistema, enredados a este meio físico e sociocultural.
Segundo Maclaren (1996) valores não determinam sua própria continuidade: eles são criados no domínio conflituoso e contingente e são continuamente batalhados (p.305).
A escola precisa participar desta discussão sobre quais valores ambientais desejamos criar, manter, reapropriar e repensar. Contudo, não estou levantando a bandeira de Educação Ambiental A primeira iniciativa internacional com o objetivo de formular o conceito de Educação Ambiental acontece em Belgrado, 1975, no Seminário Internacional sobre EA. A Carta de Belgrado é o documento conclusivo desta reunião e significa uma proposta de compromisso ético para solucionar os problemas ambientais, neste a EA assume papel fundamental no desenvolvimento de uma nova postura, tanto social quanto econômica, do homem em relação ao meio ambiente. A Conferência de Belgrado fundou o Programa Internacional de Educação Ambiental – PIE/UNESCO/PNUMA., por considerar que esta encerra em si mesma uma contradição.
Grosso modo, pode-se dizer que a EA tem como princípios: a transformação por meio da conscientização, a formação da cidadania, a interdisciplinaridade e a relação entre os saberes populares e os científicos. O qualitativo ambiental questiona os próprios objetivos da EA.
Segundo Muniz (1999) 
Se os problemas ambientais são hoje (...) considerados em função de fatores de ordem social econômica, examinados à luz das diferentes configurações políticas e culturais, devem sem dúvida ser incorporados à educação de uma forma geral/com um todo. A educação, de uma maneira geral possui também uma função social, qual seja de formar indivíduos críticos e conscientes a respeito das questões do mundo em que vive. A necessidade de estabelecimento de uma educação qualificada com ambiental leva ao equívoco de se estar causando uma cisão nos aspectos do mundo, nas questões a serem incorporadas ao universo da educação. A crítica incide sobre a necessidade de se constituir uma educação “ambiental” já que a dimensão ambiental é parte integrante e indissociável no conjunto dos temas que mobilizam as sociedades modernas, e, portanto, deve, assim como outras ser incluída na educação (p. 70).
A EA proporciona ao debate sobre educação o reconhecimento por parte da educação “geral” da importância da questão ambiental, entendida com o questionamento dos valores que guiam a relação homem/natureza. No entanto, isto não a justifica como um tipo “especial” de educação. As questões que ela aborda pode, e devem ser incorporadas a toda educação, pois, qualquer educação deve ser ambiental.
No Brasil os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) colocam o meio ambiente como tema transversal. No entanto, mais do que atribuir um valor institucional para as questões ambientais é preciso trabalhar este valor nas ações locais e globais, porque de pouco ou nada servirá ao que se propõe se este assunto não tiver significado para os sujeitos que cotidianamente tecem a trama escolar.
É importante dizer que se está considerando aqui o cotidiano como um espaçotempo múltiplo e complexo, carregado de sentidos, saberes e sentimentos, onde os sujeitos em suas práticas cotidianas negociam sentidos, se reapropriam, reinventam e/ou resistem, criam, recriam, tecem, destecem, tecem novamente de maneira incessante. Portanto, são eles que por meio de movimentos singulares e coletivos produzem histórias originais e microdiferenças no que as propostas oficiais indicam.
A Agenda 21 Em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, reuniram-se chefes de estado de 178 países e ainda ONGs do mundo todo no evento paralelo Fórum Internacional de ONGS e Movimentos Sociais. A Agenda 21 é o documento resultante da conferência, representa um compromisso selado pelas diversas nações e um guia de alternativas e soluções para que cada país seja capaz de desenvolver ações em favor de desenvolvimento sustentável. O tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global é o documento gerado pela reunião das ONGs. diz que para surtir efeito, a educação ambiental e para o desenvolvimento sustentável deverá tratar da dinâmica tanto do ambiente físico-biológico quanto do socioeconômico e do desenvolvimento humano -que pode incluir o espiritual (Agenda 21 in Muniz, 1999).
Não basta limitar a incorporação do meio ambiente à educação formal apenas para internalizar valores de conservação da natureza, bem como, utilizar princípios do ambientalismo como das interrelações dos sistemas ecológicos e sociais somente para destacar alguns problemas mais visíveis da degradação ambiental, tais como: a contaminação dos recursos naturais e serviços ecológicos, a coleta seletiva, o tratamento e a reciclagem do lixo e a localização dos dejetos industriais (Leff in Reigota, 2001).
O objetivo de pensar o meio ambiente e os valores ambientais nas escolas não deve ser apenas de colocar no currículo oficial algo de consciência ecológica, pelo contrário, deve proporcionar uma chance de nos espaços-tempos do cotidiano escolar criticar e criar alternativas aos processos pedagógicos que fragmentam, compartimentalizam e hierarquizam os saberes.
Salientando que tal crítica/ alternativa não se reduz ao espaço educativo. Reigota (2000) nos diz que
se ampliam ao modelo econômico, social e cultural vigente, assim como as formas de se fazer política, ciência e arte, sem esquecer ainda que (...) pretende influir no cotidiano, propondo relações sociais e afetivas baseadas na ética, na justiça e na sustentabilidade (p.25).
Legitimar os saberes e os valores ambientais tecidos pelos sujeitos autores em seus contatos cotidianos com os outros no meio ambiente oferece a possibilidade de provocar alterações nos pressupostos pedagógicos da educação formal como hoje conhecemos.
O buraco na camada de ozônio, o desmatamento, a crescente desertificação dos solos, a extinção de algumas espécies da flora e da fauna, a poluição da água, do ar e dos solos, os resíduos orgânicos e tóxicos, a ameaça nuclear, as idéias de desenvolvimento sustentável, de consciência ecológica e de cidadania, o paradigma da modernidade, a globalização, a tecnologia, a democracia, o capitalismo e o industrialismo, entre outros tantos fios possíveis, são temas que rompem com a cadeia disciplinar. Não pertencem ao domínio de uma disciplina. Não mantém a isolamento entre local e global. Não perpetuam a separação entre os saberes científicos e os saberes cotidianos. E, menos ainda, podem ser pensados e/ou respondidos de forma efetiva fora das relações políticas, sociais e culturais que os permeiam.
A metáfora da rede pode ser um dos caminhos para pensar meio ambiente na complexidade do cotidiano escolar. 
Para Azevedo (in Oliveira, 2001)
Pensar complexificadamente (...) É pensar o todo nas partes e as partes no todo, numa perspectiva holográfica, como um caleidoscópio. O todo e as partes estão ali, mas, de cada vez que se olha, eles se apresentam como um certo desenho, sempre outro, sempre novo. O todo é mais do que a soma das partes, porque possui mais propriedades e qualidades do que cada uma em separado. Mas, ao mesmo tempo, é também menos, porque, ao se constituir, impõe limites às partes, que perdem a liberdade (p.63).
A rede não como algo pronto e acabado, mas em constante movimento e que não busca ser um retrato de uma realidade única, ao contrário, que mergulha na multiplicidade e na complexidade do real. Que afirma a diversidade, o fazer com e a constante transformação e que nega a neutralidade, as verdades e certezas absolutas.
Antes de finalizar, creio ser imprescindível ressaltar dois fatores. O primeiro é o sério risco de cairmos na cilada da perspectiva salvacionista de educação, o que requer atenção redobrada sobre o que traçamos como metas e possibilidades para a educação. E o segundo é a necessidade de estar alerta e consciente de que participamos de uma cultura de transição, o que significa que ainda utilizaremos termos, instrumentos e pedagogias com as quais buscamos romper. Podemos já reconhecer que o meio natural e o meio social são indissociáveis, mas ainda estamos muito longe de um conceito de meio ambiente que não precise indicar constantemente este dualismo.
Este texto pretendeu contribuir para pensar o meio ambiente na educação por meio da metáfora da rede, tendo como nó principal os valores ambientais. Longe de pretender dar conta do tema, teve como idéia ser uma das possibilidades de mais uma vez colocar em pauta assuntos tão relevantes. Que o leitor / a leitora possa ter se sentido aguçado a intervir e reescrever com suas experiências o que foi aqui tratado.
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