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A possibilidade de que programas educativos possam contribuir, tanto do ponto de vista da aquisição de conhecimentos a respeito do meio, como também no tratamento de questões relacionadas às alterações provocadas na natureza, pela sociedade tem sido há muito considerada por diferentes grupos sociais.
Foi em torno de 1960, acompanhando o incipiente movimento mundial acerca da questão ambiental, que se começou a pensar na contribuição do processo educativo, não apenas como instrumento da aquisição de conhecimentos sobre a natureza como também de sua preservação e conservação. Nesse momento começam a ampliar-se os objetivos para a educação e sua relação com as questões ambientais. Foi nessa década que o termo “educação ambiental” passou a ser utilizado e parece ter substituído os chamados estudos naturais, educação para a conservação e trabalhos fora da sala de aula ou trabalhos de campo (Disinger, 1985/1986).
A ONU, principalmente através da UNESCO e da United Nations Environmental Programme (UNEP), muito contribuiu para a divulgação dessa nova tendência. Os relatórios das diferentes reuniões sobre meio ambiente realizadas por essas instituições são textos históricos que marcam recomendações, princípios e objetivos para a educação ambiental e tiveram influências decisivas, pelo menos no plano teórico, nas políticas e projetos governamentais das décadas que se sucederam.
Um aspecto evidente nas diferentes interpretações sobre educação ambiental é o de uma reação contrária a uma postura tradicional em relação ao processo educativo. Evoca-se a necessidade de que as práticas em educação ambiental utilizem uma abordagem radicalmente distinta da tradicional. Desde a década de 70 e 80 autores como Aldrich e Blackburn (1977), Buzzatti (1977), O’ Riordan (1987) e Martin (1987), entre outros,  são enfáticos em relação a essa perspectiva. A proposta muitas vezes é a de que a educação ambiental deve engendrar um novo tipo de educação, pois, para muitos a incorporação da temática ambiental oferece oportunidades para a melhoria da qualidade de todo o processo educativo.
Uma tentativa de elaboração de síntese permite identificar na bibliografia e nas propostas pedagógicas relacionadas com a temática ambiental diferentes dimensões a serem consideradas no trabalho educativo. Esse esforço leva à identificação de três dimensões que parecem presentes nas diferentes abordagens sobre educação ambiental: a natureza dos conhecimentos propostos nos trabalhos (Carvalho, 1996), a dimensão valorativa, incluindo aspectos éticos e estéticos da relação sociedade - natureza (Manzochi, 1994; Giordan & Souchon, 1995; Díaz, 1995 e Mazzoti, 1998) e o tratamento dado às possibilidades de participação política individual e coletiva, tendo como meta a formação de cidadãos e a construção de uma sociedade democrática (Giordan & Souchon, 1995; Díaz, 1995; Sorrentino, 1998, Reigota, 200?)
No Brasil as preocupações com processos de degradação ambiental foram recebidas e socialmente construídas durante a ditadura militar (décadas de 60, 70 e 80), período de forte censura aos meios de comunicação social, a qualquer tipo de posicionamento político-ideológico diferente daquele adotado pelos militares e de implantação de um modelo econômico de importação de capital internacional e de exploração da natureza. Foi nesse clima de cerceamento ideológico que os primeiros projetos governamentais e os primeiros materiais didáticos sobre educação ambiental foram concebidos, principalmente pelo Ministério da Educação e Cultura do governo militar. Foi também nesse cenário que os Estados da Federação se organizaram e instituiram as suas Secretarias de Meio Ambiente, muitas delas responsáveis por atividades de educação ambiental. Em alguns casos as Secretarias de Educação definem setores específicos para o desenvolvimento de trabalhos relacionados com a temática ambiental e elaboração de propostas e produção de material didático a ser utilizado nas escolas.
Mas foi também nesse período que, a partir da organização da sociedade civil, um movimento de educação popular consistente se constituía aos poucos forrtalecendo e construindo suas propostas; grupos assim formados elaboravam materiais didáticos bastante peculiares como as cartilhas de educação popular, entre outros. Muitos desses grupos, mais tarde organizados como ONGs, tinham como eixo de trabalho a questão ambiental e, como meta, o desenvolvimento de projetos de educação ambiental. A partir desse contexto muitos dos materiais didáticos para educação ambiental no país foram produzidos.
O país vivia no final dos anos 80 e na década de 90, o processo de redemocratização e, nesse processo, o movimento ambientalista, que já havia influenciado decisivamente a luta democrática desde os anos 70, encontrou novos espaços e novos horizontes de atuação.
Quais os reflexos desse processo nas concepções e compreensões sobre a educação ambiental? E nas propostas e projetos de educação ambiental elaborados no país? Como essas propostas se materializam em materiais didáticos produzidos por diferentes instituições e em diferentes regiões?
Em 1995 o Instituto ECOAR para a Cidadania propôs o desenvolvimento do projeto Avaliando a Educação Ambiental no Brasil: materiais impressos, com o objetivo de
 (...) fazer o levantamento e a coleta de materiais impressos de educação ambiental produzidos no Brazil pelos mais diversos segmentos, organizá-los em um Banco de Publicações, traçar um perfil e proceder a uma análise preliminar dessa produção (Trajber e Manzochi, 1996, p. 19),
Dentre os diferentes aspectos analisados no material recolhido, e que constituiu o Banco de Publicações do citado projeto, o da analise das concepções de educação e das atividades propostas nos diferentes materiais impressos, objeto desta investigação, foi um deles.
Nesse sentido, algumas questões orientaram o desenvolvimento desta pesquisa quando esse aspecto estava sendo investigado nos materiais didáticos.
- Quais as referências explícitas ou implícitas em relação ao processo educativo, quais as concepções de educação predominante nos materiais impressos e qual o papel a ela atribuído frente aos diversos problemas ambientais, hoje socialmente reconhecidos pela nossa sociedade?
	- Que tipos de atividades são solicitadas aos leitores desse material? Há diversificação e variedade em termos das propostas apresentadas?
 Procedimentos de Pesquisa.
	Como já mencionado, esta pesquisa teve como fonte de dados documentos arquivados no banco de dados constituído pela ONG Instituto ECOAR para a Cidadania, quando do desenvolvimento do projeto “Avaliando a Educação Ambiental no Brasil: materiais impressos” Para o desenvolvimento do projeto foi organizado um Banco de Publicações que constituiu o “corpus” documental para esta investigação composto por materiais de natureza diversa tais como cartilhas, livros didáticos, livros paradidáticos, literatura infanto-juvenil, folders, cartazes, periódicos, jogos e outros. A construção deste Banco de Publicações, organização do acervo e definição de sua estrutura estão detalhadamente descritas em Trajber e Manzochi (1996; p.20 - 22).
	Para a definição da amostra final para a pesquisa foram considerados critérios de diversidade, tipos de material, representatividade e diversidade geográfica, constituindo-se 5% do material total do Banco de Publicações. 
	Cada um desses materiais foi, assim, analisado por, pelo menos, dois integrantes da equipe (constituída pelos autores deste trabalho e por três estagiários, sendo um deles aluno da graduação e, outros dois, professores da rede de ensino fundamental), a partir de uma abordagem basicamente qualitativa do conteúdo. Com relação às citações retiradas das obras analisadas, optou-se por transcrevê-las ipsis litteris, mantendo-se inclusive as eventuais incorreções do ponto de vista ortográfico ou gramatical. Na apresentação dos resultados, as referências das obras foram feitas de acordo com a numeração constante no Anexo I.
O processo educativo nos materiais didáticos impressos sobre educação ambiental.
Dentre os materiais analisados (68), 23 deles não fazem nenhuma referência à concepção de educação que orienta os trabalhos dos autores ou dos grupos responsáveis por tais materiais. Todos os tipos de materiais analisados, estão representados nesta lista, com exceção dos periódicos. 
Nos materiais em que foi possível identificar alguma referência à educação, encontramos duas situações diferentes. Em parte deles não é possível identificar, explicitamente, em nenhum momento do texto, a concepção do processo educativo e o papel a ele atribuído em relação aos problemas ambientais. No entanto, os textos deixam transparecer, através de comentários rápidos, de alusões a uma ou outra questão ou, até mesmo, de propostas apresentadas, algumas idéias em relação a esse aspecto. Em outros casos, por sua vez, foi possível identificar trechos dos textos ou frases que explicitam, pelo menos em parte, as idéias mais recorrentes sobre o processo educativo presentes no material.
É interessante observar que, embora essas idéias não estejam presentes no conjunto do material de forma significativa do ponto de vista quantitativo, elas representam, sem dúvida alguma, as idéias básicas que têm permeado as discussões e as práticas educativas relacionadas à questão ambiental.
A primeira questão que podemos apontar, em parte do material trabalhado é a possibilidade de identificar uma concepção, sem dúvida alguma, bastante comum em relação ao processo educativo. Trata-se de ver a educação como um processo de transmissão de informações, de transmissão de conhecimentos historicamente acumulados.
Quando essa possibilidade é reconhecida ou como a única ou como a mais importante função do processo educativo, é possível afirmar, sem grandes riscos de cometer um equívoco, que estamos, de fato, diante de uma visão de educação reconhecida como tradicional. É bastante provável que essa seja a visão predominante na maior parte dos textos analisados. Evidências desta visão de processo educativo podem ser encontradas em diversos materiais que, fazendo ou não referências a este processo, privilegiam, em todo o texto, a transmissão de informações sobre determinados componentes, fenômenos ou processos, quer naturais, quer decorrentes da atividade humana.
Uma visão identificada de forma muito clara na análise realizada é que determinados materiais fazem uma associação entre a transmissão de informações e conhecimentos e as possibilidades de mudanças de atitudes ou de hábitos por parte do educando.
Um dos materiais analisados (77) apresenta um texto em que a relação estabelecida entre uma coruja, que assume o papel do educador na história, e o Curupira, o educando, é a de transmissão de conhecimentos com vistas a mudanças de atitudes por parte do educando. Este, por desconhecimento das "leis da natureza", propõe uma alteração de hábitos alimentares dos animais da floresta. Aprendida a lição, a atitude é alterada. A passagem abaixo ilustra a situação criada na história
O Curupira entendeu e gostou da lição. A partir daí, resolveu não proibir mais a caça para a alimentação. Cada animal deve comer de acordo com suas necessidades e seus hábitos. (p.16)
Outros materiais, no entanto, ampliam a visão em relação ao processo educativo, ou seja, além de valorizarem aspectos da transmissão de conhecimentos, das mudanças de hábitos e atitudes, incorporam aspectos da formação da cidadania. Esta situação está muito clara, por exemplo, em um dos folhetos analisados (750), quando, em uma passagem, faz-se referência a
...mostrar que o meio ambiente pode ser deteriorado também por causa do lixo e, basicamente, incentivar os alunos à mudança de hábitos com relação ao lixo e ao consumo, influindo na formação da consciência de cidadania. 
O processo de conscientização, além de ser apresentado, na maioria das vezes, como algo ligado ao processo de formação da cidadania, é visto em determinadas obras como um caminho possível de alteração dos padrões atuais da relação sociedade-natureza e do estabelecimento de novas práticas e novos modelos para essa relação. Em um desses textos, ao final do livro, ao fazer algumas considerações sobre a autora, afirma-se que ela acredita que através da leitura, possa conscientizar os cidadãos do futuro a um relacionamento novo com a natureza" (715).
Outros materiais também mostram, claramente, a relação entre o processo educativo e a possibilidade de minimizar ou solucionar os problemas ambientais (495, 468 e 112). Em alguns casos a relação é explicitada por referência, específica, ao processo de preservação ambiental,
Somente conhecendo a importância de cada elemento da natureza é que poderemos preservá-la.(468; texto final)
É importante estarmos atentos para o fato de que, muitas vezes, faz-se referência ao papel do processo educativo como um caminho para a preservação do meio ambiente. No entanto, em situações como essas, a concepção de prática educativa fica reduzida, se comparada a outras concepções já indicadas no texto. Se as práticas preservacionistas não estiverem associadas a outras práticas sociais, as possibilidades de mudanças no atual quadro de degradação ambiental, certamente, não serão significativas.
Um dos materiais analisados parece minimizar a importância do trabalho educativo. Salvo melhor juízo, o texto valoriza mais atitudes de "repressão - denúncia" do que uma proposta educativa. Vejamos 
Uma denúncia bem documentada, responsável e consciente, além de colaborar com o trabalho dos órgãos ambientais, é mais eficaz como instrumento de pressão para que sejam tomadas as medidas necessárias.(556; p. 2).
Não se trata de ignorar a importância da denúncia como um ato político; entretanto, nesse texto, a denúncia apresenta-se como uma possibilidade isolada e não como conseqüência do trabalho realizado, tendo como referência as diferentes dimensões do processo educativo, quais sejam, os conhecimentos, os valores éticos e estéticos e os posicionamentos políticos. A denúncia não é apresentada como uma atitude coletiva de construção da cidadania e de processos democráticos  na gestão do ambiente Talvez, devido à forma como está redigido, a publicação dá mais ênfase à cobrança e à denúncia do que ao processo educativo Assim, apesar de muito bem elaborado e bem escrito, esse material deveria apontar, além da necessidade da denúncia, da cobrança, do dever, a possibilidade da educação para o trato das questões relacionadas ao meio ambiente.
Em um outro material analisado (283) aparece, de forma explícita, a associação automática entre degradação e ignorância. O ïgnorante é aquele que degrada. No caso específico desse texto, veicula-se a idéia de que a degradação ambiental causada pelo fogo é fruto da ignorância. Não se faz nenhuma referência, por exemplo, ao processo de degradação ambiental como conseqüência da associação de escolha de determinados processos de produção econômicos e  o conjunto de práticas sociais deles decorrentes. Embora o processo educativo seja valorizado nesse texto, tudo indica que os autores nos colocam diante de uma visão ingênua da educação, que, parece, é vista como algo mágico; bastam algumas atividades educativas para que o lavrador, não só passe a ter uma compreensão diferente das questões de degradação ambiental, como altere de forma mais ou menos automática as suas práticas no campo. 
Outro texto, ao procurar explicitar algumas das atividades desenvolvidas pela escola, evidencia uma certa dificuldade com alguns termos técnicos relacionados ao processo educativo. Por exemplo, a proposta de "aulas didáticas entre teoria e prática..." (368). Neste caso, cabe perguntar até que ponto os envolvidos com propostas educativas relacionadas com à temática ambiental têm valorizado o domínio dos conhecimentos básicos na área de educação.
AS ATIVIDADES PROPOSTAS.
	A análise do material nos revelou que, dos 68 materiais didáticos analisados, apenas 15 apresentam ao leitor, pelo menos uma atividade. Dentre os materiais didáticos que assim o fazem, encontramos os 3 livros didáticos analisados, 4 livros paradidáticos (metade do conjunto trabalhado), os quatro jogos pertencentes à amostra, 3 periódicos (metade da amostra analisada) e uma cartilha. Na grande maioria das cartilhas (11 de um total de 12), as obras classificadas como literárias, os folderes, os cartazes e os materiais classificados na categoria "outros" não apresentaram ao  público a que se destinam, nenhum tipo de atividade.
	A partir da análise realizada, podemos afirmar que, de maneira geral, é muito clara a tendência dos materiais a enfatizar, nas propostas apresentadas, atividades que valorizam sobremaneira a questão do conhecimento.
	Percebe-se, na maioria das vezes, que os exercícios propostos valorizam, demasiadamente, a fixação dos conteúdos trabalhados. Assim, habilidades relacionadas à memorização acabam sendo as mais exploradas pelos autores.
	Pode-se dizer, por exemplo, que nos livros didáticos predominam questionários, nos quais a maioria das perguntas elaboradas remetem o aluno ao próprio texto apresentado, em busca da resposta que, por sua vez, é, em geral, considerada correta quando o aluno transcreve o parágrafo correspondente à questão ou parte dele. A atividade solicitada ao aluno, na maioria das vezes, é apenas a de memorização, de tal forma que possa ser repetida por ele, em outras ocasiões e, principalmente, no momento da avaliação.
	Uma situação diversa dessa, que acabamos de apresentar, pode ser encontrada em um dos livros didáticos analisados (63). No caso, o autor formula de maneira adequada, no interior do texto, questões que poderiam levar os alunos à reflexão. No entanto, a tentativa fica prejudicada, na medida em que o próprio texto, ao responder imediatamente as questões colocadas, não considera a participação dos alunos.
	Juntamente com o tradicional questionário, alguns materiais didáticos vêm apresentando a proposta de uma série de atividades, cuja solicitação também não exige do aluno, nada mais do que voltar ao texto, identificar nele o trecho onde o conceito ou, até mesmo, a palavra solicitada se encontra para responder à questão. De maneira geral as solicitações resumem-se a atividades de completar frases ou preencher espaços de quadros, completar palavras cruzadas, relacionar colunas, assinalar "verdadeiro" ou "falso".
	Além dessas propostas podem-se encontrar nesse tipo de material, atividades que têm, provavelmente, o objetivo de levar em conta o aspecto lúdico na aprendizagem. Sendo assim, além das "palavras - cruzadas", já citadas, é possível encontrarmos o jogo "dos sete - erros", o "caça - palavras" o "descubra a mensagem" (onde uma legenda associa símbolos à letras do alfabeto, cabendo ao aluno decifrar uma mensagem a partir dos símbolos), "trilhas" e "labirintos" para serem percorridos e figuras para serem coloridas.
	No conjunto do material analisado, apesar de esporadicamente presentes, aparecem outras atividade que, embora centradas na questão do conhecimento, solicitam dos alunos habilidades mais complexas que a simples memorização. Dentre elas, uma solicitação bastante comum, principalmente nos livros didáticos é a chamada "pesquisa". Nesse caso solicita-se ao aluno a apresentação de um trabalho escrito a partir de um tema proposto. No entanto, esta atividade, que poderia ser melhor explorada, desenvolvendo nos alunos, por exemplo, a habilidade de análise e/ou de síntese , acaba muitas vezes, lamentavelmente, transformando-se em simples cópia de textos, nem sempre confiáveis. 
	Além da chamada "pesquisa", os livros didáticos analisados apresentaram aos alunos, como proposta, exercícios de interpretação do texto, de elaboração de um pequeno texto ou, ainda, a criação e elaboração de uma história em quadrinhos. Atividades dessa natureza, embora enfatizem ou se restrinjam à questão do conhecimento, se bem elaboradas, podem levar os alunos a operações mentais diversas e mais complexas.
	A grande maioria do material analisado não apresenta propostas de atividades que solicitem o desenvolvimento de outras habilidades relacionadas com aspectos não estritamente cognitivos. Estamos nos referindo a atividades que colocam os alunos em situações de tomada de decisões, de observação da realidade próxima ao dia - a - dia do aluno, de "pesquisas de opinião" ou desenvolvimento de ações de caráter eminentemente político.
	Embora em número reduzido entre o material analisado, existem em algumas obras, propostas, em que os alunos são chamados a participar de forma mais ativa, isto é, há a preocupação de transformar os alunos de meros executores de tarefas em agentes ativos do processo educativo. Uma das propostas apresentadas em um livro didático (97) é exemplar nesse sentido,
Consultando jornais, revistas e livros, procure figuras que mostrem desequilíbrio ecológico, monte um painel, discuta com seus colegas o que pode ser feito para recuperar o ambiente agredido. Discuta também qual deve ser a posição do cidadão, do estado e da escola com relação às questões ambientais (p. 18).
	Nos livros paradidáticos e nos periódicos, tal como nos demais tipos de materiais didáticos analisados, predominam as atividades de memorização ou simples cópia de parte do texto. Nos periódicos, no entanto, essas atividades assumem uma dimensão mais lúdica. Nesse caso, encontramos as mesmas atividades presentes nos livros didáticos já anteriormente citadas, tais como a palavra cruzada, as adivinhações, o jogo das diferenças e caça-palavras. No geral são exercícios que não exigem habilidades mentais mais elaboradas. Três periódicos analisados não apresentam propostas de atividades.
	Dos livros paradidáticos pertencentes à amostra estudada, quatro também não apresentam aos seus leitores qualquer tipo de atividade. Nos outros três paradidáticos analisados, que apresentam propostas dessa natureza, observa-se uma tendência a propor questões finais abertas, envolvendo, na maioria das vezes, a capacidade de interpretação e análise. Merece destaque, neste ponto, o fato de, em um dos textos (717), algumas das questões propostas, curiosamente, avançarem na discussão da temática, isto é, as idéias veiculadas são trabalhadas de modo mais profundo, mais adequado do que as próprias histórias. Há, portanto, uma diferença significativa entre os textos das histórias e os textos dos exercícios. Em alguns casos, os questionários levantam questões que sequer foram tocadas pelas histórias. Uma delas, por exemplo, propõe a discussão de questões relacionadas aos recursos renováveis e não renováveis, conceitos que não foram trabalhados pelo texto da história.
	A única cartilha analisada (641), que faz sugestões de atividades aos seus leitores, enfatiza, particularmente, os aspectos lúdicos das atividades. Sendo assim, vamos encontrar, dentre as sugestões propostas, atividades semelhantes àquelas já citadas no caso de outros materiais (quebra-cabeças e labirintos). No entanto, outras possibilidades são consideradas neste caso, como montagem de uma árvore típica de mangue a partir de ilustrações, modelagem de exemplares da fauna com papel machê e preparação de aquários. Sem dúvida alguma, estas sugestões que envolvem o desenvolvimento de habilidades manuais têm um grande potencial, tanto do ponto de vista do envolvimento dos alunos, quanto em termos de exploração de diferentes habilidades mentais.
	No entanto, é necessário, também, estar aberto para que atividades com essas características não se esgotem, simplesmente, na atividade manual em si no atendimento às instruções constantes no texto, como é o caso do exemplo citado.
	Os textos de literatura, os folderes e os cartazes analisados pela equipe não apresentam propostas de atividades.
	Quatro jogos foram analisados e pode-se aqui, também, observar que pouco se exige dos participantes dos jogos. No geral, situações de sorte - azar determinam o sucesso ou não dos jogadores. A estes, por sua vez, nada lhes resta senão identificar, a partir das regras do jogo, as ações já definidas, ou procurar memorizar ou associar rapidamente elementos presentes na proposta. Um dos jogos analisados é, na verdade, um conjunto de atividades "passa tempo", já descritas anteriormente, tais como, colorir desenhos, resolver palavras-cruzadas, identificar os erros em ilustrações semelhantes (jogo dos "sete erros"), identificar palavras em meio a quadro de letras (caça-palavras), decifrar mensagens enigmáticas, preencher espaços e encontrar caminhos através de labirintos.
	Para finalizar, pode-se perceber no material analisado a predominância, quase exclusiva, de atividades propostas para serem desenvolvidas individualmente. São extremamente raras as situações nas quais as atividades individuais são seguidas de sugestões de complementação das mesmas a partir do trabalho de grupo, como se pode ver pelo exemplo, já citado acima, quando os autores sugerem a montagem de um painel e a partir daí a discussão entre colegas sobre
	o que pode ser feito para recuperar o ambiente agredido. Discuta também qual deve ser a posição dos cidadãos, do estado e da escola com relação às questões ambientais.(97; p. 18).
	Outro exemplo das raras propostas em que o trabalho em grupo é valorizado pode ser encontrado em outro livro didático (67), quando os autores sugerem
	Com seu grupo, pesquise e faça um cartaz com figuras ou desenhos...(p. 64)
Neste mesmo texto, podemos encontrar, ainda, uma outra proposta de trabalho, quando, a partir de uma pesquisa individual, sugere-se posterior debate em classe.
CONSIDERAÇÕES FINAIS.
	A análise dos materiais impressos encaminhados para o Banco de Publicações do Instituto ECOAR revela alguns aspectos que merecem ser pontuados, a saber:
1 - Quando a "ignorância" se define ou como a causa única, ou maior, dos processos de degradação da natureza, corre-se um grande risco de primeiro, desconsiderar como fatores determinantes desse processo, um conjunto de práticas sociais, fruto de padrões de organização social e de produção e de padrões de relação do ser humano com a natureza. O processo educativo passa a ser visto como a prática social por excelência e isolado das demais práticas sociais nesse processo que é de múltiplas determinações. A conseqüência imediata desse tipo de interpretação é a de considerar, como se pôde constatar em, pelo menos, um dos materiais analisados, que as práticas educativas são dotadas de um poder mágico de transformação social. Esse é um possível caminho para o que poderíamos considerar uma visão ingênua da educação. É bem possível que esse tipo de visão do processo educativo seja determinada por uma visão liberal da educação, muito presente na educação brasileira desde os anos 30, e nomeada por Nagle (1974) de “o entusiasmo pela educação”. Os termos “ilusão pedagógica” (Libâneo, 1985) ou o “utopismo pedagógico” (Brandão, 1988) expressam postura semelhante e ingênua em relação ao processo educativo.
	Há necessidade de compreendermos o fenômeno educativo a partir de uma perspectiva mais ampla na qual a educação é entendida como uma, dentre outras práticas possíveis de transformações sociais. Nesse sentido, parece importante que o educador tenha claro suas possibilidades e limites, conforme nos lembra Cury (1985),
...as possibilidades da educação se expressam primeiramente na consciência de seus limites (p. 22). Tal consciência torna-se fundamental para a potencialização dessas possibilidades.
2 - Embora, como apontamos na Introdução, possamos entender como consensual a reação daqueles que trabalham com práticas educativas relacionadas ao meio ambiente aos modelos de educação tradicional (Saviani, 1991) muitos dos materiais analisados limitam-se à idéia de transmissão de informações. São várias as passagens em que se estabelece uma associação direta entre a simples transmissão de informações e, às vezes conhecimento, as possibilidades de mudanças e de atitudes por parte do educando.
	Do ponto de vista das práticas pedagógicas propostas, a conseqüência desse tipo de visão sobre o processo educativo não poderia ser outra. Predominam, no material analisado, as atividades que enfatizam a aquisição de conhecimentos e, mais ainda, aquelas que valorizam a memorização por parte dos alunos ou leitores das obras.
	Esta primeira conclusão torna-se ainda mais significativa quando comparamos os resultados desta pesquisa com os da análise do mesmo material com o objetivo mais específico de analisar os conceitos, fenômenos ou processos naturais e sociais presentes no material didático (Carvalho at all, 1996). Na análise mencionada fica evidente que esses aspectos são trabalhados, muitas vezes, de forma superficial e, até mesmo, simplista. Conseqüentemente, exige-se do educando a repetição reiterada e a memorização de dados ou conceitos pouco significativos e nem sempre tratados adequadamente.
3 - É significativo o fato de certos materiais didáticos considerarem aspectos relacionados com a dimensão valorativa nos trabalhos de educação ambiental apresentados. Em certas propostas o desenvolvimento de atitudes de respeito e de tomada de consciência são considerados passos fundamentais na atribuição de valores positivos em relação à natureza e de mudanças de atitudes.
Convém salientar que, em alguns casos, embora o material tenha sido produzido com a intenção de educar a população, ou um segmento específico da população, em relação à temática ambiental, muitas vezes a linguagem utilizada é bastante normativa e imperativa. Percebe-se, às vezes, que, com o objetivo de valorizar determinadas atitudes com relação ao trato da natureza, as propostas apresentadas baseiam-se, simplesmente, em mecanismos de punição ou premiação e recompensa. Outras vezes , com o objetivo de desenvolver um trabalho educativo relacionado a aspectos da legislação ambiental e também de valorizar sistemas de leis que assegurem a proteção e conservação da natureza, os textos acabam tratando a questão da preservação ambiental como uma questão muito mais de repressão do que de educação. Não se coloca em dúvida a importância de a população conhecer as leis que protegem o meio ambiente; entretanto, parece-nos mais adequado, ao tratar das questões de legislação ambiental, enfatizar os processos de educação e de desenvolvimento da consciência crítica do que assumir uma posição legalista.
4 - Consideramos significativa, também, a relação clara, em alguns materiais, entre o processo de conscientização e a construção da cidadania. Esse posicionamento explicita claramente a dimensão política dos trabalhos de educação ambiental, enfatizada por vários autores que tratam do tema (Giordan & Souchon, 1995; Díaz, 1995; Sorrentino, 1998; Reigota 2000).
	No entanto, a análise realizada nos materiais didáticos, revela o fato de nenhum dos autores enfatizarem a dimensão política do processo de conscientização. A forma proposta pelos materiais trabalhados leva-nos a inferir  que o processo corre o risco de reduzir-se ao papel de informar os educandos.
	Outro aspecto interessante a ser observado é que, como já assinalado, a idéia do trabalho coletivo, solidário é apresentado como prática possível e importante nos processos de proteção e conservação do ambiente, e diretamente vinculados ao processo de construção da cidadania. É também interessante observar que, entre os diferentes aspectos levantados pelo movimento ambientalista, tem-se entendido que a possibilidade do desenvolvimento de abordagens cooperativas a longo prazo será mais benéfica do que políticas competitivas de curto prazo. Essa questão traz, do ponto de vista da postura do educador que trabalha com as questões ambientais, conseqüências práticas que não podem deixar de ser consideradas. Uma delas é proposta de busca de procedimentos didáticos que contribuam para o desenvolvimento de atitudes cooperativas e solidárias. A outra conseqüência dessa postura teórica e política é a necessidade de que o processo educativo se desenvolva, se quisermos manter um mínimo de coerência entre o nosso discurso e a prática, em espaços institucionais marcados pela cooperação e solidariedade e não pela competição.
	O fato curioso, no entanto, é que não encontramos correspondência entre estas posturas e o que se propõe em termos de atividades pedagógicas nos materiais analisados. Como já salientamos, o que pudemos observar foi a predominância, quase exclusiva, de atividades para serem desenvolvidas individualmente.
5 - Também, como já assinalamos, as atividades propostas nos materiais analisados enfatizam sobremaneira o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Entretanto, alguns dos materiais didáticos preocupam-se em incluir no rol de solicitações aos educandos algumas atividades que envolvem o desenvolvimento de habilidades manuais. O potencial desse tipo de atividade tem sido bastante considerado em diferentes tendências pedagógicas, com ressalvas para os riscos que elas encerram. Hodson (1994), ao discutir o significado de aulas práticas para o ensino de ciências, faz uma recomendação que nos parece pertinente nessa discussão. Segundo o autor, atividades de ensino dessa natureza devem oferecer oportunidades não só para a manipulação de equipamentos, vidrarias, drogas ou ilustrações, mas também para a "manipulação de idéias".
6 - Uma conseqüência direta da reação dos ambientalistas a um modelo tradicional de educação é a busca de atividades lúdicas como modalidades didáticas ou procedimentos de ensino. São várias as tentativas de inclusão, no material analisado, de atividades dessa natureza. Quanto a esse aspecto consideramos importante analisar a compreensão e o papel pedagógico da dimensão lúdica nos trabalhos de educação ambiental. De acordo com a análise realizada, predominam algumas atividades direcionadas à fixação dos conteúdos e da memorização ou, ainda usadas como simples passatempo. Da mesma forma, como na questão de atividades que exploram as habilidades manuais, a riqueza do ponto de vista pedagógico de muitas dessas atividades perde-se no mero ativismo.
Parece-nos significativo considerar é que, como já salientado por outros autores, que não é possível que o processo educativo seja desenvolvido por meio, apenas, de processos mnemónicos. 
Propostas que se assemelham a uma "disneylândia pedagógica" devem ser vistas com muita cautela. 
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ANEXO I
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