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A temática ambiental vem inserindo-se gradualmente, nos diferentes níveis de ensino na educação escolar brasileira, ampliando-se na medida em que a questão ambiental ganha inserção social. Contudo a pesquisa vem apontando que a maioria das ações nas escolas são ainda esparsas, pontuais, carentes de continuidade e de fundamentação teórica e metodológica (CARVALHO, 1989; BENETTI, 1998). Sabemos que o professorado não teve na formação inicial um aprendizado sistematizado voltado para a temática ambiental e seu ensino, e que poucos professores tiveram tal oportunidade na formação continuada. 
Nosso interesse volta-se para a investigação dos processos de aprendizagem e ensino de professoras Os termos estão alternados no feminino e masculino como forma de evitar a linguagem sexista.
 das séries iniciais do Ensino Fundamental sobre a temática ambiental. Buscamos identificar as abordagens das professoras nas reflexões relativas às dimensões da temática ambiental e em particular sobre o tema dos resíduos sólidos. O foco num único tema, dos resíduos, pareceu-nos importante para localizar de forma mais específica os domínios e dificuldades das professoras. 
Consideramos, a partir das sugestões de CANDAU (1996) quatro categorias fundamentais envolvidas na busca de novas perspectivas do desenvolvimento profissional dos professores: a reflexão sobre a prática, a valorização dos saberes docentes, a autonomia do professor, e a escola como referência da formação. Nossa atenção neste texto estará centrada nas discussões referentes à primeira delas. 
Autores diversos têm colocado a centralidade da reflexão na formação profissional da docência. LISTON & ZEICHNER (1991) identificaram, para a realidade norte-americana, quatro tradições de formação de professores (acadêmica, de eficiência social, desenvolvimentista e de reconstrução social), identificando prioridades e o significado de ensino reflexivo em cada uma. A tradição acadêmica enfatiza a reflexão sobre as disciplinas e sua transformação em saber escolar. Tem SHULMAN (1987) como um de seus expoentes, propondo pensar a formação do professor a partir de uma base de conhecimentos do ensino, que possa abarcar todos os aspectos a ele relacionados. Em sua concepção o ensino deve ter como objetivo uma nova compreensão por parte tanto do aluno quanto professor, tendo como ponto de partida a compreensão pelo professor do que deve ser ensinado e de como deve ser ensinado. Segundo ele, o conhecimento pedagógico do conteúdo, que amalgama conteúdo e pedagogia, é território único da professora, pois o especialista (bacharel) não possui este saber. Os demais conhecimentos relacionados por ele são: do conteúdo; pedagógico geral (manejo e organização de sala de aula); sobre o currículo, sobre os alunos, dos contextos educacionais e dos fins da educação.
As categorias de SHULMAN são importantes para voltar a atenção para as questões relacionadas à compreensão e tradução de conteúdos relacionados à temática ambiental, com os quais a maioria das professoras de 1a a 4a séries não está familiarizada. Auxiliam na identificação das dificuldades que emergem, em termos de conhecimento dos professores, no processo de planejamento e desenvolvimento de atividades relacionadas à temática ambiental.
Para identificar as abordagens das professoras é preciso pautar-se pela nossa compreensão da educação ambiental. Sobre que aspectos da prática pedagógica com a temática ambiental devemos propor que as professoras reflitam e atuem? Temos trabalhado com o entendimento da educação ambiental apoiada em três dimensões, como proposto por CARVALHO et al. (1996): conhecimentos, valores e participação política. A literatura tem colocado estas dimensões, de forma articulada ou não, como as bases que deveriam pautar os trabalhos na área, discutindo para cada dimensão as abordagens recomendadas e apontando determinados riscos. Cabe à dimensão dos conhecimentos debater a relevância das ênfases e abordagens dos conteúdos e conceitos relativos à temática ambiental, tomando como parâmetro as informações disponíveis das Ciências Naturais e Humanas, da Filosofia e do senso comum. Dentre as questões propostas para esta dimensão destacam-se: Que conteúdos devem ser ensinados? Que aspectos devem ser enfatizados? Que concepções da relação entre ser humana e natureza existem? Que entendimento coloca-se do fenômeno educativo? 
Quanto à dimensão valorativa, os documentos resultantes das principais conferências internacionais Os valores são mencionados em todos os documentos-síntese, na Conferências de Belgrado (conforme reprodução em DIAS, 1994, p. 60), nas Recomendações da Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental de Tbilisi (ver Recomendação n. 1, em BRASIL, 1998b, p. 105), no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, proposto pelo Fórum Global na Rio 92 (SÃO PAULO, [199_], p. 28), no Capítulo 36 da AGENDA XXI (1994) e no documento preparatório da UNESCO para a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade, em Tessalônica (BRASIL, 1999, p.67 a 74). sustentam que não basta tratar dos aspectos informativos nas práticas pedagógicas, pois a informação, não acompanhada de um questionamento e mudança de valores éticos e estéticos, significaria uma redução do alcance e das possibilidades do desenvolvimento de  trabalhos mais conseqüentes, críticos e efetivos Para a discussão sobre o significado da dimensão dos valores éticos e estéticos, ver os trabalhos de CARVALHO et al. (1996), ANDREW et al. (1996), BRASIL (1998a), CINQUETTI (2002) e a literatura sobre educação em valores (values education), como por exemplo BRIDGES (1986), STRADLING (1994) e HALL (1995).  .
A última dimensão é a da participação política. Se o acesso à informação não é suficiente para gerar mudanças no quadro ambiental, necessitando um repensar sobre os valores, pode-se dizer que o questionamento dos valores também não basta para pensarmos e atuarmos sobre as questões ambientais. É necessário um posicionamento político, assim como ações individuais e coletivas, que possibilitem o exercício, tanto da cidadania, como das formas democráticas de influir e propor políticas para a educação e o meio ambiente A dimensão da participação política na educação ambiental é proposta por vários autores, dentre eles SORRENTINO (1988 e 1991) e CARVALHO (1989) e CARVALHO et al. (1996) e BRASIL (1998a) e encontra-se presente, com diferentes propostas, nos documentos das conferências internacionais de educação ambiental, anteriormente citadas.


. 
Entendemos que quando indagamos das abordagens das professoras em suas reflexões sobre a temática ambiental e os resíduos, devemos considerar as três dimensões acima. 

Procedimentos metodológicos

Interessava-nos investigar o desenvolvimento profissional das professoras enquanto aprendiam e ensinavam sobre a temática ambiental. Partimos do pressuposto de que as professoras não haviam aprendido esta temática de forma sistematizada em sua formação inicial e que era necessário propor-lhes oportunidades de reflexão e aprendizagem. A investigação envolveu, neste sentido, intervenções da pesquisadora junto às professoras, em duas modalidades, numa escola (Escola) e em dois cursos de curta duração, Curso 1 e Curso 2, de 40 e 30 horas de duração. Em ambos os casos buscamos desencadear a reflexão sobre a temática ambiental a partir de elementos da prática pedagógica das professoras, e em particular pautando o trabalho no desenvolvimento de projetos temáticos, em que a professora fundamentava e planejava o seu trabalho de sala de aula. 
As intervenções abrangeram discussões sobre o que deveria ser ensinado (conhecimento dos conteúdos) e as alternativas de transformação dos conteúdos para o ensino (conhecimento pedagógico do conteúdo), tendo como foco das discussões os recursos e procedimentos didáticos. 
Quanto aos conteúdos específicos sobre resíduos, subsidiamos as intervenções considerando três pontos centrais para discutir (e ensinar) a questão dos resíduos: suas raízes, suas consequências em termos de impactos ambientais e a indicação de sua minimização CINQUETTI (2002) apresenta com propriedade um panorama das linhas norteadoras e dos conteúdos da questão dos resíduos, no qual fundamentamos as propostas aos professores.


. Como uma das idéias mais veiculadas pela mídia é a do encaminhamento de materiais para reciclagem, dedicamos atenção para desmistificar a compreensão corrente da reciclagem como a panacéia para a questão dos resíduos, introduzindo o princípio dos 3Rs, em que uma escala de impactos ambientais norteia a ação, que deve considerar primeiramente a redução e a reutilização. Introduzimos também a questão da disposição de resíduos, com vantagens e desvantagens das diferentes alternativas. Nas três intervenções apresentou-se como base do trabalho com a temática ambiental na escola as dimensões dos conhecimentos, valores e participação política, sugeridas como o pilar dos projetos das professoras. 
Recorremos a diferentes procedimentos didáticos nas intervenções. Nos cursos empregamos a análise de imagens, análise de recursos didáticos, discussões, aulas expositivo-participativas e simulações. Na escola, alguns destes procedimentos também foram utilizados, mas dirigimos nossa atenção principalmente para a elaboração de uma proposta curricular sobre resíduos para a escola e o acompanhamento de sua implementação.  
As intervenções abrangeram professoras das redes municipal e estadual de ensino, de uma cidade de porte médio do Estado de São Paulo. Das 40 professoras que participaram da pesquisa, 11 pertenciam a uma escola municipal, onde atuamos ao longo de 18 meses em reuniões regulares para o planejamento e discussão dos trabalhos. As demais 29 professoras participaram dos cursos que oferecemos.
As fontes de dados para a pesquisa foram principalmente os projetos das professoras, totalizando 22 (10 do Curso 1, 4 do Curso 2 e 8 da Escola). Recorremos também a transcrições das reuniões (escola), aulas (cursos) e entrevistas coletivas com as professoras da escola.
Tomamos como eixo de análise os projetos das professoras. Que elementos apresentaram-se, quando aprendiam e planejavam o ensino sobre resíduos, considerando-se as dimensões da temática ambiental?  Três sub-temas da questão dos resíduos tiveram destaque em nossa análise: disposição de resíduos, redução do consumo e do desperdício e reciclagem. Indicaremos, quando cabível, as diferenças nas abordagens das professoras para estes três sub-temas.

Temática ambiental e reflexão

A base de conhecimentos de SHULMAN (1987)  oferece algumas pistas sobre o que devem refletir as professoras envolvidas no aprender e ensinar a temática ambiental. Há tipos de conhecimentos partilhados pelas diferentes disciplinas ou áreas de conhecimento, como os conhecimentos sobre os contextos educacionais, os fins da educação e o pedagógico geral. O conhecimento sobre os alunos também perpassa as diferentes disciplinas, mas apresenta a especificidade de estudar as hipóteses e formulações dos alunos sobre cada tema a ser introduzido. Muitas professoras propuseram em seus projetos o levantamento de idéias ou hipóteses dos alunos. As professoras fazem esta sondagem, mas sabemos que falta uma literatura sistematizada sobre as idéias dos alunos com temas ambientais específicos, que organize estas informações. Assim, como bem constata SHULMAN (1986), os conhecimentos dos professores ficam circunscritos às salas de aula, quando poderiam estar contribuindo para a formação de um repertório coletivo. 
Os outros três tipos de conhecimento propostos por SHULMAN _ curricular, dos conteúdos e pedagógico dos conteúdos _ eram os que requeriam maior envolvimento das professoras com o ensino e a aprendizagem da temática ambiental. Os dois tipos de conhecimentos mais trabalhados com as professoras dos cursos e da escola foram o dos conteúdos e o pedagógico dos conteúdos. Indicaremos a seguir os resultados da pesquisa relativos ao primeiro tipo, referentes às dimensões dos conhecimentos, valores e participação política. 

Dimensão dos conhecimentos

O dado mais evidente, na comparação entre as três dimensões, foi a prevalência da preocupação e das intenções das professoras de desenvolver em seus projetos a dimensão dos conhecimentos. Esta preocupação evidenciou-se em diversos momentos na Escola, nas reuniões, por parte de diferentes professoras, podendo ser tomada como de toda a equipe. Estava em cheque para elas a reestruturação de sua base dos conhecimentos, num período de mudanças nas concepções de educação e suas correspondentes metodologias, propostas pela Secretaria Municipal de Educação. Era um desafio conceber o trabalho, como diziam, “com projetos” sem perda dos conteúdos. Pudemos notar, com mais evidência nas professoras da Escola, mas também nos cursos, que elas valorizavam muito e buscavam o domínio dos conhecimentos dos conteúdos, tanto quanto dos conhecimentos pedagógicos do conteúdo, qual seja, como representar para os alunos os conteúdos. 
Se na Escola, no início da intervenção, houve resistências no envolvimento com o trabalho sobre a temática ambiental, justificadas pela prioridade à alfabetização, nos momentos posteriores o engajamento com o “projeto do lixo” fez surgir uma nova preocupação, com o domínio dos conteúdos e metodologias relativos aos temas ambientais. Nos cursos, esse esforço por parte das professoras pareceu-nos estar colocado desde o início, se não para todas, para boa parte das professoras que neles inscreveram-se voluntariamente;  houve, assim, uma busca por esses conhecimentos, o que se evidenciou pelo engajamento nos projetos e nas aulas. 
A prevalência da dimensão dos conhecimentos na educação ambiental já havia sido percebida por TRAJBER & MANZOCHI (1996), ao comentarem, sobre os textos com análises dos diferentes aspectos de materiais impressos de educação ambiental no Brasil, que se destacava o “excesso de conteúdo informativo” (p. 31). Tal observação levou as autoras a proporem, dentre as recomendações decorrentes dos resultados das análises, “Dar mais espaço para as dimensões dos valores, habilidades e atitudes que, comparando-se ao espaço dedicado à dimensão informativa, é pequeno” (p. 34).
Diferentemente, CARVALHO et. al. (1998), ao examinarem dados sobre professores e alunos de 1a a 4a séries, constataram, da parte destes, pouca utilização de conhecimentos sistematizados, e que “os componentes emocionais ou subjetivos são muito mais presentes que os componentes cognitivos ou as informações científicas” (p. 339). Os professores mostraram-se ainda divididos, entre considerar de maior importância, no trabalho com a temática ambiental, os conhecimentos sistematizados e os “aspectos emocionais e de sensibilização”. Alguns professores atribuíam mais importância aos conhecimentos, outros à sensibilização e havia também os que julgavam que “as duas estão interligadas, você conhecendo, vai ter mais chance de se sensibilizar” (p.349), posicionamento que tem apoio na literatura. Este trabalho alerta para a necessidade de aprofundar o estudo dos conhecimentos das professoras sobre a temática ambiental.
Mais do que constatar se há ou não a prevalência dos conhecimentos, é importante aprofundar o exame do tratamento que as professoras deram às dimensões. Sintetizamos a seguir as abordagens dos conhecimentos sobre os resíduos, manifestas nos projetos e discursos das professoras. Destacamos três aspectos, domínios, ilusões e silêncios, buscando apoiar as análises tendo por base a literatura e propondo o que consideramos serem os fatos, conceitos e estruturas centrais, distinguindo-os, em certos casos, dos periféricos (SHULMAN, 1986). 

Domínios – Alguns conhecimentos das professoras aproximaram-se do que a literatura acadêmica e ambientalista propõe hoje no desenvolvimento de projetos sobre resíduos sólidos. O primeiro destaque coube ao tratamento crítico que uma maioria significativa das professoras soube enunciar e operacionalizar em seus projetos, quanto à reciclagem. Em nenhum projeto as professoras se propuseram a desenvolver o tema da reciclagem  isolado do princípio dos 3Rs. Surpreendeu-nos, por exemplo, não só o fato de encontrar, nos projetos, muitas atividades recomendadas como apropriadas numa literatura mais crítica (LEME, 2000), mas sobretudo a feliz ausência de atividades que se contrapõem a princípios mais fundamentados da educação ambiental, como por exemplo gincanas para arrecadação de metais e garrafas plásticas, que podem induzir o consumo destes bens.
Ainda quanto à superação de uma abordagem ingênua da reciclagem, algumas professoras evidenciaram reconhecer alguns dos limites relativos à produção de bens ou à reciclagem infinita de materiais, ao afirmarem que “Mesmos os recursos renováveis perdem a capacidade de renovação se forem utilizados em quantidades cada vez maiores.” (Projeto do Curso 1). Identificaram também os impactos ambientais dos processos de reciclagem: “Qual é o consumo de água, matéria-prima e energia de cada processo de fabricação? Envolvem poluição do ar, água e solo?” (Projeto do Curso 1).
A maioria dos projetos (13 em 22) demonstrou, de forma mais ou menos articulada, algum tipo de preocupação ambiental, seja nos níveis mais elementares, marcados pela preservação ou conservação do meio ambiente, ou os que incluíam elementos relativos à qualidade de vida e às relações sociais. 
Alguns conceitos e tópicos que julgamos importantes para a compreensão de problemas relacionados à disposição do lixo, de seus impactos ambientais e do significado dos 3Rs tiveram destaque nos projetos das professoras. A diferenciação entre os conceitos de reutilização e reciclagem foi feita, pelas professoras, em parte dos projetos, resultando numa compreensão melhor de cada um dos 3Rs e de suas possibilidades. O uso apropriado dos conceitos destaca-se no contraste com nossa constatação de que muitos livros didáticos e mesmo materiais de referência não estabelecem esta diferença.
Um tema incorporado em vários projetos, nas intenções e com a previsão de atividades, foi o da decomposição, que, julgamos com base na literatura, deva ser desenvolvido para fundamentar a compreensão da questão dos resíduos. 
Outro tópico desenvolvido pela maioria das professoras referiu-se à distinção dos materiais recicláveis e não recicláveis, conteúdo a ser ressaltado e que depende de informações atualizadas das possibilidades de reciclagem de cada município.
 Ainda nos conteúdos dominados, a maioria das professoras identificou ser o aterro sanitário a forma mais adequada de dispor os resíduos, em consonância com a literatura.

Ilusões – Constatamos, nos conhecimentos das professoras, certas ilusões. Identificamos algumas idéias já verificadas por LEME (2000) com alunos de 5a série: de que o lixo poderia ser eliminado; de que a maior parte dos resíduos da cidade seria reciclada; e a exclusão dos restos de alimentos dos materiais recicláveis ou “úteis”. Ressaltamos porém, que as duas primeiras idéias manifestaram-se na minoria dos projetos. 
Uma confusão conceitual freqüente das professoras foi colocar no lugar da redução do consumo e do desperdício a “redução” dos resíduos. Para fazer a distinção e dar o relevo necessário ao tema da redução do consumo, seria melhor empregar o termo “minimização” para os resíduos. 
Retratamos as idéias acima como ilusões, pelos riscos que encerram de perpetuar situações que conferem um certo alívio diante da questão dos resíduos. Se as professoras pensam que o lixo pode ser todo eliminado, que a maior parte dos resíduos já é reciclada e que as sobras de alimento não sobrecarregam os aterros, não seria preciso modificar atitudes quanto à disposição e tratamento do lixo ou à redução das sobras de refeições e do desperdício de alimentos. Se pensam que, com a reutilização e reciclagem já se realiza a redução do lixo, não seria preciso repensar e agir para reduzir o consumo e o desperdício, que se revelou um campo impregnado de “dor de consciência”, como afirmou uma professora. Estas ilusões representam também uma confiança ilimitada na tecnologia, atitude esta muito comum na nossa sociedade e que tem sido identificada por alguns autores. 


Silêncios – Localizamos, ao analisar os conhecimentos nos projetos das professoras, áreas de silêncio, que implicaram num distanciamento entre o que a literatura recomenda e o que as professoras se propunham trabalhar. 
Se a maioria das professoras apresentou, como já apontamos, algum tipo de preocupação ambiental, houve projetos (9 em 22) em que não identificamos tal  preocupação. Em alguns destes projetos, ela foi substituída pela preocupação com o ser humano (tanto aspectos relativos à saúde e higiene, como relativos à melhoria da qualidade de vida). Tal ênfase antropocêntrica já foi identificada por vários autores, seja em livros didáticos (WORTMAN et al., 1987; BOWERS, 1993; CARVALHO et al., 1996) ou em discursos de professores (REIGOTA, 1997). 
Quando as professoras abordaram os temas da disposição de resíduos e da reciclagem, foram raros os projetos que fizeram menção a algum impacto ambiental ocasionado por essas atividades. 
O silêncio também foi expressivo quando elas trataram do tema da redução do consumo e do desperdício. Não exploraram a relação entre propaganda e consumo, crucial para compreender as razões do funcionamento da sociedade de consumo, com seus excessos, desperdícios e desigualdades. 
Um grupo de produtos que deve ter seu consumo e o descarte de seus resíduos discutidos, mas que também esteve silenciado, foi o dos que contêm componentes tóxicos.


1.2. Dimensões dos valores e da participação política

Foi possível, no segmento anterior, analisar vários aspectos das intenções de representação dos conhecimentos das professoras, pois não foram apenas citados, mas conceituados e desenvolvidos. O mesmo não ocorreu quanto aos valores e à participação política. A maioria das professoras vislumbrava essas dimensões apenas na forma de citações. Demonstravam não ter clareza de sua importância a partir de um quadro teórico mais consistente para apoiar, tanto suas concepções, quanto a busca de  procedimentos didáticos. Suas intenções de desenvolver aspectos relativos aos valores e à participação política raramente se concretizaram nos projetos. Consideramos que em apenas sete deles (Tab. 1) as professoras planejaram e previram procedimentos para o trabalho com essas dimensões. A maioria (seis) delas o fez em relação à participação política e apenas em três projetos as professoras propuseram-se a desenvolver aspectos valorativos. 

TABELA 1: Presença das dimensões dos valores e da participação política (intenção com previsão de procedimentos didáticos) nos projetos das professoras dos Cursos 1 e 2 (PC1 e PC2) e Escola  (PE2), por sub-temas

Projetos
Valores
Participação política



PC1 II

Reciclagem
PC1 V

Reciclagem
PC1 VI
Disposição e Redução
Disposição e Redução
PC1 VIII

Redução



PC2 IV
Disposição
Disposição



PE2 VI

Reciclagem
PE2 VII
Disposição




Total
3
6


Quanto aos três sub-temas, prevaleceu, na dimensão valorativa, a escolha do tema da disposição de resíduos (três projetos), seguida por um projeto que planejou abordar os valores para o tema da redução. Nenhum projeto previu o trabalho com valores para a reciclagem. Os dados sobre os dois últimos temas nos indicam que, um dos focos desejáveis em projetos de educação continuada de professores relacionados com resíduos sólidos,  está relacionado com os valores, tanto para os temas  sobre quais eles apresentaram muitas resistências (redução), quanto sobre os de aparente consenso (caso da reciclagem).
A principal dificuldade das professoras consistiu numa abordagem da dimensão valorativa que superasse a ética como código, ou seja, assumiam como universalmente aceitos certos valores ambientais (ANDREW et al., 1996). Estava ausente a ética como processo, com o convite a uma atitude reflexiva, em que os alunos pudessem explorar diferentes informações e opiniões, colocar-se, ouvir o outro, considerar diferenças culturais e pessoais, e que levassem professoras e alunos a assumirem posicionamentos diante dos temas ambientais. 
Com relação ao tratamento dedicado ao aprendiz, ORLANDI (1996) notou que o discurso dos materiais de educação ambiental era predominantemente verticalizado, faltando espaço para que o aprendiz elaborasse suas idéias, relacionando-as com as do texto e formulando significados próprios. Nos projetos das professoras encontramos propostas de formatos verticalizados, bem como de dialógicos, tendo por vezes se apresentado ambas as concepções num mesmo projeto. 
A rara presença de propostas das professoras de trabalhos com valores estéticos foi outra revelação desta pesquisa. Talvez as atividades associadas a esse tipo de valores sejam mais facilmente percebidas em outras temáticas ambientais. Entretanto, as propostas de um grupo que trabalhou a apropriação do espaço público mostraram que há caminhos para desenvolver esta dimensão associada aos resíduos, explorando os contrastes próprios do tema: sujo e limpo, feio e belo, fedido e cheiroso. 
Quanto à participação política, nota-se na Tab. 1, que foi um pouco mais considerada nos projetos, e que perpassou os sub-temas numa distribuição equilibrada, sem se sobrepor em nenhum dos três. Atribuímos sua presença maior a elementos das intervenções, em que discutimos aspectos da participação, e também ao seu reconhecimento pelas professoras. Para as professoras desta pesquisa o discurso da participação política (e para algumas delas a prática) não era tão novo e distante quanto o dos valores. 
Constatamos a preponderância de propostas de participação individual, mais do que coletiva. Outras pesquisas sobre a temática ambiental já haviam verificado essa tendência, seja na análise de materiais educativos (CARVALHO et al., 1996) ou em entrevistas com professores (BENETTI, 1998). Notamos que dois tipos de materiais consultados pelas professoras pareceram ter contribuído para a ênfase individualista. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (Meio Ambiente), um dos principais materiais de referência das professoras ao elaborarem seus projetos, se eximem, nos objetivos gerais, de aludir à participação política. Também os guias e manuais ecológicos ressaltam as ações individuais e foram um dos materiais mais selecionados pelas professoras do Curso 1 para inclusão nos projetos.
Sobre esse individualismo, compartilhamos com FIEN (1993) a idéia de enfatizar como um dos princípios da educação ambiental a participação coletiva, que poderia conduzir a mudanças estruturais. Seria interessante, para a educação de professores, convidar à reflexão sobre as possibilidades das duas faces da participação. A individual, mais presente no repertório das professoras, poderia ser empregada para introduzir e contrastar com os elementos da participação coletiva. A recomendação não encerra, entretanto, ilusões. O ceticismo, discutido por SORRENTINO (1991), representa um dos desafios para o desenvolvimento da temática ambiental na escola, pois trata-se de contribuir para transformações mais amplas e mais difíceis de ser alcançadas.
O que as professoras propunham ou discutiam quando faziam referência à participação política? Alguns (poucos) projetos citaram as ações de diferentes instâncias na mobilização ou resolução de questões ambientais. A ampliação do âmbito do trabalho para além da sala de aula também esteve presente, em propostas que envolviam outras classes, pais e a comunidade. Um projeto lidou com os planos real e ideal para debater as questões ambientais do bairro, abrindo as possibilidades de pensar transformações. Os assuntos relativos à participação parecem-nos condizentes com o que propõe a literatura e também com as possibilidades do trabalho para a faixa etária das séries iniciais. A questão que se coloca, quanto a estes aspectos, é ampliar a discussão dessas alternativas de trabalho com um maior número de professores. 

Considerações finais
Indicamos os domínios e dificuldades das professoras nas três dimensões, que entendemos comporem o conhecimento dos conteúdos. A dimensão dos conhecimentos, a mais visível, era considerada pelas professoras como um desafio e pudemos perceber que seus conhecimentos e perspectivas apresentaram-se, para muitas professoras, nos níveis mais elevados de reflexividade. Aspectos relativos à participação política também foram percebidos e incluídos nos projetos de algumas professoras, embora ainda tenham se manifestado em um número reduzido de projetos. Já a dimensão valorativa revelou-se a de maior dificuldade, quanto à pouca presença nos projetos e à predominância de abordagens da ética como código.
Considerando os dados colocados, referentes às dimensões dos conhecimentos, valores e participação política, indicamos alguns pontos que poderiam ser considerados na educação continuada de professores e na elaboração de programações curriculares:

1. Questionar a idéia de que apenas os conhecimentos desencadeiam os processos de aprender e ensinar sobre a temática ambiental. As duas dimensões não percebidas ou secundarizadas são a dos valores e a da participação política. Requerem esforços de educadores de professores e dos próprios professores quanto à elucidação conceitual das dimensões e às possibilidades de seu desenvolvimento no trabalho pedagógico. Isto não significa que devem se sobrepor à dimensão dos conhecimentos, mas que precisam ser evidenciadas, caso contrário continuarão à margem do ensino e da aprendizagem da temática ambiental.

2. Superar as abordagens antropocêntricas e utilitaristas da temática ambiental e dos resíduos sólidos consiste num dos principais desafios para a educação de professores. São necessárias discussões específicas contrastando posicionamentos sobre assuntos desde os mais genéricos, tais como geração de empregos e meio ambiente, aos mais específicos, relativos sobretudo aos impactos ambientais. Os impactos, tendo como referência o ambiente em si ou os seres (não só os humanos), ausentaram-se não só dos projetos das professoras, mas também de boa parte dos materiais de apoio ao seu trabalho e dos recursos didáticos. É preciso que estejam claras, em  programações sobre resíduos, as conseqüências, tanto da disposição e descarte inadequados de lixo, quanto as limitações e impactos ambientais da produção de bens e da reciclagem de materiais, não só para a saúde humana, mas também para o ambiente. 

3.  O princípio dos 3Rs pareceu ter desempenhado um papel importante na superação de concepções das professoras, em particular o questionamento da centralidade da reciclagem, mas também na diferenciação conceitual entre a reutilização e a reciclagem. Penso que esta é uma indicação de que tal princípio pode nortear o ensino e a aprendizagem sobre resíduos, sobretudo para os projetos que se propõem apenas a lidar com a coleta seletiva, que é muitas vezes o interesse das escolas.

4. Verificamos a tendência de que as professoras não apresentaram resistências diante de atividades que requerem a  discussão e questionamento de seus valores sobre o descarte de resíduos. Se esta tendência for válida para outros grupos de professoras, consideramos ser este, dos três subtemas, o que deveria abrir o trabalho com a dimensão valorativa. Suspeitamos que talvez a mesma orientação valha para o ensino-aprendizagem dos alunos.

 5. Um grande desafio é o questionamento e a conseqüente superação das abordagens normativas e prescritivas. Falta perguntar às crianças e aos professores por que as pessoas jogam lixo na rua, reciclam ou não, discutir esses motivos e pensar de que formas podemos construir regras com a participação de vários segmentos, no âmbito do trabalho educativo, assim como o exercício de pensar alternativas extra-escolares.

6.  Quanto à participação política, destacamos a importância de abordar as diferentes instâncias sobre a responsabilidade na geração e disposição do lixo. Uma representação que precisa ser questionada é a conotação negativa atribuída à utopia. A ausência de sonhos, de uma idealização (possível) do ambiente coloca as professoras voltadas apenas para o real, quando o desafio é pensar o ideal a partir de um diagnóstico do real.

7. Quanto à prevalência observada nos aspectos individuais da dimensão política, se estes podem ser a “porta de entrada”, é preciso sempre desenvolvê-los junto com a participação coletiva. O descarte de lixo, por exemplo, deveria ser discutido juntamente com a disposição de resíduos do município, evitando assim tratar apenas um dos dois âmbitos, o individual ou o do poder público. Professoras e alunos devem ter a oportunidade de perceber que há possibilidades diversas das pessoas e das cidades estabelecerem relações com o encaminhamento de seus resíduos, havendo possibilidades de alterar atitudes individuais e políticas públicas de resíduos.
Também quanto à reciclagem, seria importante discutir as responsabilidades das diferentes instâncias (indivíduos, grupos organizados e poder público), tendo em vista as condições reais do presente e as que se idealizam para o futuro.
Nesse sentido, caberiam tanto ações da escola, quanto parcerias. Na escola, exercitar ações possíveis relativas à coleta seletiva e encaminhamento de materiais para reciclagem, quer em sala de aula, com outras classes, a escola em seu conjunto, e na e com a comunidade. A busca de parcerias com outras instâncias (movimentos, ONGs e outras escolas) em ações envolvendo a coleta seletiva e a reciclagem é importante para vivenciar as responsabilidades de outras instâncias além da escola.

8. Para evitar o ativismo, deve-se vincular a participação em ações envolvendo a coleta seletiva e a reciclagem a um trabalho com a dimensão valorativa, que supere as abordagens prescritivas e normativas, oferecendo oportunidades para que as alunas reflitam e posicionem-se. Só então faria sentido participar de ações coletivas com outras classes e com a comunidade. O próximo desafio educativo seria o de evitar a linguagem e a abordagem propagandística e verticalizada também nessas ações.

9. Pensamos, em parte, ser um acerto o destaque dado, em diversos materiais e orientações curriculares, à redução no uso das embalagens. Faz sentido a reflexão sobre as possibilidades dessa redução para todas as classes sociais. Todavia essa ênfase deve ser vista como a “porta de entrada” para o trabalho educativo sobre a redução do consumo e do desperdício. É preciso ir além das embalagens, destacando conteúdos e procedimentos didáticos que ajudem a refletir sobre a crítica ao consumismo, tratado sob a perspectiva da sustentabilidade ambiental. O desperdício também tem tido pouco destaque nas orientações, requerendo mais atenção. 

10. A ênfase na redução das embalagens pode também encobrir a necessidade de refletir sobre a redução do consumo e do desperdício de um grupo particular de materiais, o dos alimentos, que ainda foram ora secundarizados, ora esquecidos por algumas professoras, apesar das nossas mediações. Atividades que evidenciem o desperdício, como o diagnóstico do lixo, os testes de decomposição de materiais, a compostagem e outras, são essenciais para alcançar etapas mais avançadas de reflexão e ação, para além da preocupação com o excesso de embalagens.

11. É preciso considerar que a maioria dos professores ainda não participa de um programa de coleta seletiva. Nos casos em que esta participação não se efetive, uma alternativa para colocar os alunos em contato com esta possibilidade é a de procurar depoimentos de pessoas que encaminham seus recicláveis, examinando suas motivações.
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