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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Este trabalho foi extraído de um conjunto maior de reflexões contido na Pesquisa (em desenvolvimento) “Educação, Meio Ambiente e Parâmetros Curriculares Nacionais - Estudo na Região do Médio Paraíba”, coordenada pela Profª Drª Maria Julieta Costa Calazans, desenvolvida no âmbito da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), financiada pelo CNPq e FAPERJ e com a participação de alunos de graduação de diferentes áreas do conhecimento envolvidos no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).
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A degradação ambiental e a conseqüente queda na qualidade de vida foram os fatores que mobilizaram a comunidade internacional contra a crise do ambiente humano (WCED, 1988). De forma crescente a relação meio ambiente - desenvolvimento econômico passou a assumir lugar de destaque no cenário mundial, particularmente a partir da década de 60. Questiona-se desde então: até que ponto os recursos naturais e a humanidade suportarão este modelo de sociedade?
Na reversão deste quadro de crise socioambiental, de dimensão planetária, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental (EA) são identificados como meta e principal instrumento, respectivamente, neste processo (ONU, 1991). Entretanto, deve-se considerar as diferentes concepções existentes sobre desenvolvimento sustentável e EA, às quais se pode recorrer para a efetivação de distintos projetos políticos, segundo os interesses em confronto (público x privado).
Numa perspectiva democrática, ao encaminhamento destas questões interpõe-se um conjunto de desafios: (a) contemporaneidade e reduzido acúmulo de conhecimentos sobre estes assuntos (Cascino, 1999; Dias, 1991; Pedrini, 1997; Reigota, 1995), (b) interdisciplinaridade como necessidade e problema para as atividades de ensino e pesquisa (Frigotto, 1995; Fazenda, 1998), (c) descentralização política ou transferência de competências intra e inter as diferentes esferas governamentais (federal, estadual, municipal) e entre elas e a sociedade, visando uma maior participação da sociedade civil nos processos de formulação e implementação de políticas públicas (Diniz, 1998; Sallum Jr., 1996) e (d) dificuldades de mobilização/ organização dos trabalhadores visando, através da ação coletiva (Offe e Wiesenthal, 1984), incluir suas demandas/ necessidades socioambientais na agenda política nacional e definir um novo projeto de sociedade, são alguns exemplos.
A questão ambiental também vem assumindo novos contornos com o processo de globalização econômica e adoção do receituário neoliberal. Constata-se um duplo movimento: por um lado, a dissolução das fronteiras políticas ao desenvolvimento do capitalismo (mercado global e desregulamentado) e, por outro, a emergência de “novas” fronteiras ecológicas/ambientais que não podem ser desconsideradas a longo prazo, por este modo de produção. Esta situação lança desafios à questão democrática, particularmente no caso brasileiro, país profundamente marcado por uma cultura política autoritária, que impediu a sedimentação de uma experiência democrática e o exercício da cidadania de forma plena (Acselrad, 1999; Acselrad e Leroy, 1999; Fiori, 1997; Novicki, 1998): como se dará a participação da sociedade, a representação de interesses e, particularmente, a governabilidade do espaço ambiental, dadas as limitações impostas por processos econômicos sem fronteiras  (Altvater, 1999)?
O processo de reorientação das relações Estado-sociedade-mercado, previsto no Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (Brasil, 1995; Bresser Pereira, 1997), tem suscitado intensos debates (a) acerca da intervenção estatal nos sistemas econômico e social, dado que o Estado tem privilegiado a ação reguladora do mercado em substituição aos mecanismos de regulação estatal e (b) sobre o conjunto das transformações econômicas, políticas, sociais, institucionais e culturais envolvidas neste processo, tendo como preocupação central as conseqüências da crise do Estado para os trabalhadores (Simionatto, 1999). Cumpre destacar que, no âmbito do Programa de Publicização, central na reforma do aparelho de Estado, ficou definido que educação (universidades) e meio ambiente (preservação/ proteção) são pertencentes ao setor de “serviços não-exclusivos do Estado”. Estas atividades ficarão a cargo de “Organizações Sociais”, o que implica na transformação de entidades estatais em “organizações públicas não-estatais”, que terão como critério de êxito administrativo a garantia de maior agilidade, qualidade e eficiência no atendimento das demandas sociais (Barreto, 1999).
	Da mesma forma, na última década do século XX, tendo como marco os compromissos assumidos na “Conferência Mundial sobre Educação para Todos”, iniciou-se um movimento internacional de reforma da educação, visando enfrentar os desafios decorrentes de uma nova ordem econômica: a educação passou a ser considerada como uma política de caráter instrumental e subordinada à lógica econômica (Candau, 1999; Krawczyk et. al., 2000).
Recentemente, o Ministério da Educação e Cultura, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Brasil, 1996) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (MEC/SEF, 1998), determinou a introdução da temática ambiental no currículo do Ensino Fundamental, de modo “transversal”, ou seja, perpassando todas as disciplinas e, posteriormente, em todos os níveis de ensino, com o lançamento da Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA (Brasil, 1999). A implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, nos quais se inclui a temática ambiental, tem sido objeto de críticas e polêmicas em torno dos seus princípios, concepção pedagógica e estratégia de elaboração. Sobre estes aspectos, ver: Alves e Villardi, 1999; Arroyo, 2000; Brzezinski, 1997; Calazans et. al., 1999; FE/UFRGS, 1999; Macedo, 1999; Saviani, 2000; Moreira, 1999, dentre outros.
Tendo como pano de fundo as questões sucintamente apresentadas acima, este trabalho tem como objetivo analisar o tratamento da temática ambiental por professoras(es) do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Rio das Flores (RJ), através das representações sociais desses profissionais da educação, visando caracterizar suas práticas pedagógicas cotidianas relacionadas com este tema e, desta forma, avaliando a implementação das políticas públicas que tratam de questões situadas na interface das temáticas educacional e ambiental, como a Educação Ambiental.
Inicialmente, analisamos as diferentes concepções de meio ambiente presentes no movimento ambientalista, nos projetos/atividades de Educação Ambiental, desenvolvidos por agências públicas estatais e organizações não-governamentais brasileiras e nos artigos apresentados em quatro encontros de Educação Ambiental realizados no Rio de Janeiro, entre 1991 e 1994.
Num segundo momento, apresentamos as representações sociais das(os) professoras(es) do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino de Rio das Flores, sobre meio ambiente, Educação Ambiental, problemas ambientais, dentre outros temas abordados nas práticas educativas relativas à temática ambiental.
Finalmente, nas Considerações finais procuramos explicitar as implicações decorrentes da adoção de diferentes concepções de meio ambiente - presentes no debate nacional e nas falas das(os) professoras(es) - nas atividades de Educação Ambiental, que podem se caracterizar, por um lado, como um “adestramento ambiental” que tem como horizonte a mudança de comportamentos, mas nunca de valores ou, por outro, como defendemos neste texto, uma “Educação Ambiental para a democracia” - que contribua para a formação de cidadãos solidários e participativos, ou ainda, conforme Layrargues (1999: 141), uma Educação Ambiental “subversiva, que busca a tentativa de implantar um projeto transformador, traduzido pela inserção da racionalidade ecológica no núcleo ideológico de nossa sociedade.

Meio Ambiente e Educação Ambiental: concepções em disputa
Na Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental - Conferência de Tbilisi (UNESCO, 1980), um marco conceitual da Educação Ambiental, tentou-se obter um mínimo de uniformidade de perspectivas, através da conceituação de meio ambiente e da definição dos objetivos, características, recomendações e estratégias da Educação Ambiental. O meio ambiente defendido em Tbilisi abrange os recursos naturais do nosso planeta, as instituições e valores criados historicamente pela ação social do homem e, principalmente, a tensão existente entre ambos. Esta conceituação explicita claramente a necessidade de se incorporar as dimensões social, ética, cultural, política e econômica, de modo interdisciplinar/ transversal, tanto na resolução dos problemas ambientais, quanto nas atividades de ensino/ pesquisa sobre questões situadas na interface das temáticas educacional e ambiental, como a Educação Ambiental.
Entretanto, apesar dos esforços internacionais, verifica-se ainda hoje que 26,5% dos projetos/atividades de Educação Ambiental, desenvolvidos por agências públicas estatais e organizações não-governamentais brasileiras, privilegiam uma leitura reducionista da temática ambiental, baseada exclusivamente nos aspectos biológicos do meio ambiente (concepção naturalista/ preservacionista), desconsiderando o ser humano e as relações sociais (MMA, 2000) Outras abordagens pedagógicas identificadas: a) histórico crítica/ histórico social (18,9%), b) sócio-ambiental (17,7%), c) construtivismo sentido amplo (15,3%), d) interpretação ambiental (15,3%), e) interdisciplinar (4,4%), f) representação social (2%) (MMA 2000).. São identificados outros problemas nesta produção, segundo o Relatório do Levantamento Nacional de Projetos de Educação Ambiental (MEC/MMA, 1997: 31):
Os baixos índices de respostas sobre questões metodológicas, avaliação de projetos, construção da interdisciplinaridade, política governamental de desenvolvimento sustentável, divulgação da Agenda 21, sugerem também um estágio ainda inicial da educação ambiental no país, pouca sofisticação em relação à problemática, ou ainda que a educação ambiental não atingiu as universidades, que o público-referência para estes itens não foi receptivo à pesquisa ou não foi atingido pelo questionário.

	Ao analisar os artigos apresentados em quatro encontros de Educação Ambiental realizados no Rio de Janeiro, entre 1991 e 1994, Pedrini (1997) destaca a preponderância das abordagens naturalistas/preservacionistas, o relato de práticas de Educação Ambiental destituídas de referenciais teórico-metodológicos e o aumento progressivo de propostas metodológicas e de trabalhos reflexivos sobre a prática pedagógica. Entretanto, questiona: mas, em que bases teóricas cresceram estes trabalhos? Conforme Cascino (1999), a produção em Educação Ambiental tem se caracterizado por uma carência de análises que aprofundem o seu percurso histórico e sobre os processos sociais, políticos e econômicos que explicam seu surgimento e desdobramentos e pela ausência de estudos críticos acerca dos conhecimentos acumulados, o que dificulta o desenvolvimento desta temática em bases sólidas. Uma análise sobre a produção discente em Educação Ambiental dos programas de pós graduação (mestrado e doutorado) em Educação situados no Rio de Janeiro pode ser obtida em Novicki (2001).
	Além do naturalismo, que pauta-se pelo dualismo cartesiano ou dicotomia homem-natureza (Grün, 1996), encontramos outras três posturas no movimento ambientalista. Uma primeira é o “tecnicismo”:
em que as soluções técnicas e de manejo e gestão dos recursos naturais são apontadas como capazes de resolver os dilemas atuais. Com estes fundamentos, tende-se a ignorar ou subdimensionar os aspectos políticos e econômicos, que contextualizam as opções tecnológicas e seus desdobramentos na sociedade. Nesse caso, privilegia-se a defesa da razão técnica, da instrumentalização da vida e da supremacia da ciência (Loureiro, 2000: 20).

	Nesta abordagem insere-se parcela do meio empresarial, reflexo de uma maior conscientização deste setor e/ou das cobranças dos consumidores, da legislação ambiental (nacional/ internacional) e de organismos financeiros internacionais quanto à necessidade de mudar o comportamento em relação ao meio ambiente, o que pode ser verificado pela multiplicação de cursos de especialização, pós-graduação lato sensu, Master in Business Administration (MBA) voltados para a gestão ambiental. Estes empresários, que poderiam ser denominados de “eco-capitalistas” ou “eco-empresários”, defendem um “capitalismo verde”:
O Capitalismo Verde, ao não questionar formas de produção, paradigmas econômicos e modelos de consumo, legitima o Consumismo Verde, procurando contemporizar uma modalidade de consumo, que é perdulária, com uma nebulosa ‘preocupação ambiental’. Para o capitalismo verde, a defesa da ecologia passa pela fabricação de carros que ‘poluam menos’ e não pela defesa de meios alternativos de transporte (como as ciclovias) ou melhoria do transporte público. Propõe métodos de reciclagem e recuperação de matérias-primas, mas não produtos com maior coeficiente de durabilidade. O capitalismo verde passa a ser o objetivo de todos aqueles que, embora discordando da depredação, não questionam valores e relações de poder existentes no interior desta mesma sociedade (Waldman, 1998: 30). Sobre o Capitalismo Natural, ver também: Hawken, Lovins & Lovins (2000).

	Uma terceira corrente teórica situa-se no contexto do que Loureiro (2000: 20) denomina de romantismo ingênuo, que busca sacralizar o meio ambiente, desconsiderando a própria dinâmica da natureza e a inevitável ação humana sobre esta. Grün (1996: 71/2) denomina esta abordagem como “arcaísmo-naturalista”:
A nostalgia pelo passado é uma característica central do emergente discurso da educação ambiental. Parece estar em curso uma ‘geografização’ do passado. Um lugar espacialmente delimitado, um ponto que teria a propriedade de servir de referência ao presente. Como alternativa ao discurso racionalista que dicotomiza sujeito/objeto, natureza/cultura está surgindo um discurso que valoriza ideais perdidos em algum passado distante. Existem inúmeras variantes do discurso do retorno à natureza. Uma dessas variantes valoriza a experiência direta com a natureza por meio de referências a metáforas inscritas na linguagem do amor romântico. Outra variante desse discurso promove um verdadeiro retorno à natureza através do privilegiamento (e glamourização) de ecologias, cosmologias e mitologias remanescentes de povos indígenas. A educação ambiental parece alimentar uma representação bastante idealista das culturas não-ocidentais ou primitivas ... Aqui, de certa forma, existe uma inversão dos motivos cartesianos; a natureza é totalizada e o homem torna-se, em sua posição de reverência, seu objeto. É claro que toda essa operação (ou inversão) epistemológica é temperada com um simpático romantismo.

Mazzotti (1998: 235) identifica esta corrente teórica (“romantismo ingênuo”/ “arcaismo-naturalista”) no Manual Latino-Americano de Educação Ambiental (Viezzer & Ovalles, 1995), na qual a produção humana só tem sentido se efetivar a riqueza da natureza, ou seja, garantir e desenvolver a biodiversidade. Segundo este Manual:
Para se garantir e desenvolver a biodiversidade nos ecossistemas é preciso retomar e apoiar as ‘culturas tradicionais’, uma vez que elas têm mantido a pluralidade da vida. Mais importante, o realismo ingênuo dos ambientalistas está a serviço de uma política: a que julga correto justificar a manutenção das ‘culturas populares’ porque elas mantêm e desenvolvem a biodiversidade, a qual julgam ser próprio das ‘culturas populares’. No enfoque privilegiado por Mazzotti (1998), esta abordagem nos remete aos primórdios da economia política clássica, mais precisamente aos postulados de Quesnay, fundador da fisiocracia (“governo da natureza”), cuja tese central consistia em que somente a agricultura gerava excedentes ou produto líquido. Ver: Quesnay (1985) e Cordeiro (1995).

	A outra abordagem a que nos referimos é influenciada pela teoria social crítica e pode ser denominada como socioambiental. No Brasil, diferente dos países centrais, importa destacar, por um lado, que desigualdade social e degradação ambiental sempre andaram juntas, conformando uma questão socioambiental e, por outro,  que as agressões ao meio ambiente (custos ambientais) afetam as pessoas que dele dependem para viver e trabalhar, de modo desigual ou segundo sua vinculação ao modo de produção hegemônico (por exemplo: residir próximo às indústrias poluidoras, lixões, margens dos cursos d’água, áreas com elevada declividade etc.), ou seja, grupos em piores condições sócio-econômicas estão mais expostos do que outros a riscos ambientais, ao ocuparem áreas de baixo valor econômico e alto interesse ambiental.
	Esta corrente do movimento ambientalista, sintonizada com as Recomendações da Conferência de Tbilisi:
apresenta uma visão da realidade bastante crítica, demostrando que as origens da atual crise ambiental estão no sistema cultural da sociedade industrial, cujo paradigma norteador da estratégia desenvolvimentista, pautada pelo mercado competitivo como a instância reguladora da sociedade, fornece uma visão de mundo unidimensional, utilitarista, economicista e a curto prazo da realidade, onde o ser humano ocidental percebe-se numa relação de exterioridade e domínio da natureza (Layrargues, 1999: 132).

A abordagem socioambiental da crise ambiental leva em consideração que no cenário político nacional existem distintos e antagônicos projetos educacionais, que expressam diferentes concepções de mundo, de ciência, de educação e de homem (Arroyo, 2000). Entretanto, ao lado do consenso acerca da gravidade da crise socioambiental, da necessidade de intervir na reversão deste quadro e do papel preponderante da Educação Ambiental nesta questão, constata-se --de forma preocupante-- a ausência ou o mascaramento de divergências a respeito dos objetivos, princípios e diretrizes de atuação da Educação Ambiental entre estes projetos educacionais.
A homogeneização e superficialização do discurso da Educação Ambiental têm implicado na perda do seu caráter crítico, o que reforça uma visão hegemônica de sociedade e seu projeto de educação, que prega a manutenção do modelo atual, desigual e excludente (Guimarães, 2000). Para a vertente crítica do movimento ambientalista, o objetivo da Educação Ambiental não se reduz à mudança de comportamento em relação aos recursos naturais (Löwy, 2000; Scherer-Warren, 1998). Contra a tendência conformista, normatizadora que leva, simultaneamente, ao privilegiamento da “ação privada”, ao desinteresse pelo que é comum e à apropriação privada do que é de todos, cabe à Educação Ambiental, pautada por uma ação pedagógica transformadora/crítica (Maccariello et. al., 1999), propiciar condições para a “ação pública”, o exercício da cidadania, a ação política, ou seja, romper as barreiras que impedem o trânsito da esfera privada para o exercício da atividade política na esfera pública (Acselrad 1992; Carvalho 1992). Enquanto a EA Convencional ou preservacionista (Layrargues, 1999) trata a humanidade como deflagradora e vítima da crise ambiental, a EA Crítica ou socioambiental identifica sujeitos sociais específicos com níveis diferenciados de responsabilidade.
Este, no nosso entender, é o principal papel ou desafio de uma Educação Ambiental crítica, em um país com as características sociais, políticas, culturais e econômicas como o Brasil. Parafraseando Anísio Teixeira (1936) e Benevides (1996), trata-se de desenvolver uma “educação ambiental para a democracia”.

Temática ambiental nas representações sociais dos profissionais da educação
A formação da consciência é um processo efetivado na ação-reflexão dos atores sociais que, através das suas práticas e em interação com seus semelhantes, transformam a natureza pelo trabalho e são transformados por ele, assim fazendo a história de forma participativa, consciente.
	A inserção consciente na vida social depende do grau de compreensão e crítica dos mecanismos que regem as relações sociais de produção dominantes. Neste sentido, um dos elementos fundamentais neste processo é o conhecimento intelectual e a “socialização do saber”, pois através deles temos acesso aos dados e informações já produzidos, que possibilitam uma visão crítica das práticas sociais - uma condição essencial para o exercício da cidadania. Entretanto, isto não implica na eliminação de uma consciência contraditória e fragmentada, que ao mesmo tempo rejeita e assume como sua a ideologia dominante, imposta e aceita, de modo hegemônico, pelo consenso que massifica e aprisiona. O desenvolvimento da consciência crítica não se faz sem uma fundamentação que possibilite avaliar a teoria a partir das práticas dos atores sociais e esta diante dos referenciais teóricos, num processo dialético de ação-reflexão-ação.
	A formação da consciência está relacionada às determinações históricas, políticas, econômicas e culturais de uma formação social e é perpassada pela ideologia dominante (crenças, tradição, mitos, imaginário social), que constitui a “concepção espontânea” dos homens simples, das classes dominadas. É possível considerar a existência de dois processos na formação da consciência desses atores sociais: um que passivamente aceita as idéias dominantes como válidas para toda a sociedade e outro que ativamente as recusam, devido à discriminação/exclusão que percebem estar submetidos e ao seu patrimônio cultural, que lhes confere uma noção de identidade e pertencimento à uma classe social.
	Apesar da formação da consciência se dar a nível individual, na verdade é um processo social que requer a participação em espaços organizados da sociedade que reflitam sobre a realidade social, numa ação coletiva para compreender e intervir nesta realidade. Entretanto, há limites nesta formação: limites interiores, relacionados às crenças, valores e desejos individuais e limites exteriores, que dizem respeito às circunstâncias históricas e sociais, classe social, gênero e raça.
	É na prática social que os indivíduos desenvolvem suas consciências: aceitação, resistência, alienação e interação são produtos de suas experiências de vida e das determinações histórico-sociais, o que leva à rejeição da dicotomia indivíduo/coletivo. Desta forma, a análise deste processo deve incorporar “coletivismo” e “individualismo” metodológicos, ou seja, considerar a articulação dos fenômenos individuais (processos íntimos, escolhas etc.) e coletivos (“grupos de interesse”, “classes”, sociedade etc.) para, simultaneamente, reconhecer a especificidade do indivíduo e não fazer do consenso o resultado de uma interação na qual desaparecem as distinções entre os indivíduos.
	A consciência, com base no senso comum, é expressa através das representações dos atores sociais, que constróem uma concepção de mundo de modo simples, espontâneo, não-sistematizado e passivo. É esta concepção que rege sua compreensão da realidade e a elaboração de regras, valores e crenças norteadores das condutas e ações a serem realizadas. Desta forma, são fundamentais como ponto de partida para uma ação formadora.
	A superação dessa consciência espontânea (senso comum), na direção de uma consciência crítica, unitária e coerente, supõe a unidade teoria-prática, isto porque a prática sem a teoria-reflexão é simples atividade e a não articulação da teoria à prática torna-se mera abstração. Neste processo de conscientização, a classe dominada econômica, social, política, cultural e ideologicamente passa a internalizar de modo crítico as causas de sua condição de vida e não mais aceita, de modo fatalista e pacífico, seu destino de classe excluída.
	O exercício da cidadania engloba ações cognitivas e emocionais, às vezes conscientes, ou não. Ao atuar pedagogicamente com este objetivo, os agentes formadores (escolas, partidos políticos, organizações populares etc.) devem partir das representações sociais dos atores sobre a realidade vivida, segundo os diferentes níveis de consciência. Assim, a linguagem assume importância na percepção e análise das representações sociais e, portanto, na ação formadora: ouvir, debater e dialogar, respeitando as particularidades de cada grupo social e sua cultura, pois nas “conversações” são elaborados os saberes populares e o senso comum.
	Conforme Minayo (1995: 108), as representações sociais - entendidas como categorias de pensamento que expressam a realidade, explicam-na, justificando-a ou questionando-a - podem ser consideradas matéria-prima para a análise do social e também para a ação pedagógica-política de transformação, pois retratam e refratam a realidade segundo determinado segmento da sociedade:
As Representações Sociais se manifestam em palavras, sentimentos e condutas e se institucionalizam, portanto, podem e devem ser analisadas a partir da compreensão das estruturas e dos comportamentos sociais. Sua mediação privilegiada, porém, é a linguagem, tomada como forma de conhecimento e de interação social. Mesmo sabendo que ela traduz um pensamento fragmentário e se limita a certos aspectos da experiência existencial, freqüentemente contraditória, possui graus diversos de claridade e de nitidez em relação à realidade. Fruto da vivência das contradições que permeiam o dia-a-dia dos grupos sociais e sua expressão marca o entendimento deles com seus pares, seus contrários e com as instituições.

Tendo como referência as concepções de meio ambiente e de Educação Ambiental anteriormente apresentadas, neste tópico analisaremos as representações sociais das(os) professoras(es) do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino de Rio das Flores (RJ), sobre meio ambiente, Educação Ambiental, problemas ambientais, dentre outros temas abordados nas práticas educativas relativas à temática ambiental O município de Rio das Flores integra a Região do Médio Paraíba, situada no sul do Estado do Rio de Janeiro, que é composta pelos seguintes municípios: Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Valença e Volta Redonda, totalizando uma superfície de 6.205,2 km² (14,54% da área estadual).. Entendemos que a identificação e análise das representações sociais dos professores, conforme destacado por Reigota (2001), constituem-se como um primeiro e fundamental passo no processo de Educação Ambiental.  O levantamento das representações sociais realizou-se com a ajuda do instrumento: “Sinalizações para apoiar o trabalho de campo na pesquisa: levantamentos de depoimentos coletivos” (Calazans, l994).
As concepções de meio ambiente expressas nos “depoimentos coletivos”, em sua maioria, o identificaram com a natureza, com os recursos naturais, enfatizando a necessidade de preservação ambiental, situando-se desta forma em uma concepção naturalista: “É a natureza, os seres vivos, o meio natural em que vivemos. Meio ambiente é, principalmente, os problemas que estamos vivendo como: a poluição do ar, do solo, da água, com os animais em extinção etc.”
Outros direcionam-se para uma visão antropocêntrica ou utilitarista: “É preciso preservar a fauna e a flora para a sobrevivência do ser humano ... porque a gente precisa de alimento”.
Em outros depoimentos identifica-se uma concepção generalizante, ou seja, uma concepção abstrata de meio ambiente (“é tudo”), que esvazia o debate sobre as questões socioambientais: “O meio ambiente é tudo que está a nossa volta. São os seres que têm vida e os que não têm vida. É o ambiente em que vivemos. É o planeta todo.”

À rigor, identificamos um número reduzido de depoimentos relacionando meio ambiente e problemas sócio-políticos, crise socioambiental e modo de produção capitalista, de maneira crítica. O predomínio de concepções naturalistas do meio ambiente pode estar associada à ausência de debate sobre a realidade socioambiental do município de Rio das Flores e da Região do Médio Paraíba, à desvinculação entre teoria e prática na formação e capacitação de professores e ao fato dos professores de Ciências serem os que se sintam mais próximos da temática ambiental e influenciem os outros profissionais da educação. Em uma visão globalizadora - defesa do meio ambiente articulada às condições sociais, às relações de poder e ao processo de dominação - os professores de história,  geografia e matemática poderiam relacionar os conteúdos das suas disciplinas à temática ambiental, bem como desenvolver projetos integrados nesta temática.
É preciso ter formação política, as ONGs  têm uma atuação reduzida e muitas vezes faltam informações sobre as questões ambientais.

É o capitalismo, os países industrializados nos culpam pela poluição e são as empresas deles instaladas no nossos país que mais poluem.

Os depoimentos destacam uma irresponsabilidade ambiental por parte da população e sinalizam que, mesmo entre aqueles com algum nível de escolaridade, encontram-se atitudes de agressão ambiental. A “alienação”, produto do comodismo e da falta de informação, o descaso com os locais públicos, a ausência de políticas públicas de saneamento básico e de desenvolvimento social são ressaltados pelos professores como indicadores da degradação ambiental, apontando a necessidade de aliar Educação Ambiental e exercício pleno da cidadania:
A Educação Ambiental é uma educação que envolve todos. A maneira de tratarmos todos. Em relação à questão do lixo na sala de aula: não deixo ninguém jogar papel no chão. Sou chamada de ‘meio ambiente’. Quando saímos de Kombi, não permito que meus companheiros professores joguem lixo no mato.

Os esgotos de nossas casas são jogados no rio, por mais que a gente não queira jogar. Não existe sistema de fossas. A criança observa tudo. O rio é poluído pelos esgotos domésticos. É preciso conscientizar a comunidade para cobrar um saneamento de fossas.

A separação entre escola e organizações da sociedade civil, entre escola e realidade, dificulta uma ação coletiva em Educação Ambiental. A escola termina, como sempre, sendo a única responsável pela formação de novos posicionamentos. A formação do cidadão é uma das prioridades da escola, mas deveria ser também de toda a sociedade: 
A responsabilidade termina sendo toda da escola. Podemos reverter isto com o nosso trabalho, trabalhar mais a comunidade e trazê-la para a escola. É preciso fazer um trabalho conjunto. Separamos o lixo para a coleta seletiva, veio o caminhão da Prefeitura e juntou tudo: o que adiantou o trabalho que fizemos com os alunos?

Outros professores falam em realizar o caminho inverso - a escola ir ao encontro da comunidade e se integrar nas ações comunitárias:
Hoje 100% dos projetos ecológicos no Brasil começam nas comunidades, o sucesso depende da conscientização comunitária. Cito o exemplo do projeto TAMAR, bastante conhecido, no qual as próprias comunidades foram trabalhadas no local junto com os educadores ambientais e, hoje, as pessoas das comunidades são  agentes multiplicadores. O objetivo deve ser ir com as crianças e trabalhar na comunidade.

Os depoimentos chamam a atenção para a necessidade de ações de Educação Ambiental voltadas os seguintes aspectos: disposição final dos resíduos sólidos, saneamento básico, desperdício de água por parte da população e “queimadas”. Entretanto, não há uma ação sistematizada no currículo escolar da rede municipal de ensino. A Educação Ambiental em Rio das Flores, de maneira geral, ocorre em ocasiões festivas, tais como: Dia da Árvore ou Semana do Meio Ambiente, o que não contribui para o debate, para a construção de uma consciência dos problemas ambientais e para o compromisso com ações transformadoras:
Na escola onde eu trabalho está faltando água. O açude, as minas e as águas da cachoeira estão secando. O córrego de Varginha parece um tapete de tantas garrafas!

Fiz apresentações no power point sobre as questões do lixo e da água, mas apaguei. A questão ambiental é tratada informalmente.

O lixo no rio e os fazendeiros estão desmatando tudo Para onde vai o lixo daqui? Para um aterro sanitário? Em geral é queimado, muitos jogam no rio em sacos plásticos. Há desmatamento sem nenhuma preocupação. Meu vizinho derrubou  todas as árvores, cortou com o trator do jeito que ele quis, a rua era barro puro!

80% dos ribeirões que cortam a nossa cidade são canalizados e o esgoto também, o mesmo não acontece com o Rio Preto, ele está poluído. Os esgotos são jogados no ribeirão Manuel Pereira e vão para o Rio Preto.

Esta semana vi na televisão o aproveitamento de material plástico através das artes plásticas construindo objetos: arranjos de flores, cinzeiros etc., mas precisa de pessoas que saibam fazer, tem que ter investimento.

Quanto ao desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental nos diferentes Ciclos, os professores entendem que há uma maior facilidade entre a primeira e a quarta séries, por ser um professor ministrando as quatro disciplinas do ensino fundamental. Em relação aos terceiro e quarto ciclos, o fato de que um professor é responsável por cada disciplina é identificado como um complicador para a abordagem da temática ambiental, cabendo aos professores de Ciências a principal responsabilidade no enfrentamento deste desafio:
É muito mais fácil em relação à 1a. e 4a. série, o professor trabalha de forma interdisciplinar. Nós trabalhamos com turmas multisseriadas e fica mais fácil e mais rico.

O saber fragmentado das disciplinas e as dificuldades na própria prática pedagógica colocam-se como desafios à abordagem da temática ambiental, de modo transversal e interdisciplinar, embora os professores valorizem o apoio dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)/ Tema Transversal Meio Ambiente:
Quando você trabalha com jornais fica mais fácil a interdisciplinaridade. Acho que a gente tem de deixar de pensar: ‘fugi um pouquinho’ do conteúdo da disciplina. Mas ainda tem professor que pensa desse jeito.

O trabalho interdisciplinar teria mais eficácia se os professores pudessem trabalhar num só lugar, planejar juntos, estudar, fazer grupos de estudo. Fala-se muito em interdisciplinaridade. Como, se são cobradas notas separadas nas disciplinas?

A omissão do poder público e a necessidade de organização da sociedade para cobrar políticas que preservem o meio ambiente, também são aspectos destacados pelos professores:
O lixo é falta de conscientização, mas e a questão do esgoto? Como resolver? É preciso cobrar do poder público. A Prefeitura destruiu árvores para fazer o calçamento, depois das reclamações da população vai replantar.

É preciso formação política. Participamos da vida política do município? Não cobramos é porque não sabemos. Já fomos à Câmara Municipal, para saber quem está fazendo e quem não está? Há pessoas que foram reeleitas e nunca fizeram nada. Se nada acontece, vamos partir para as ONGs, mas aí o trabalho fica restrito a um grupo menor e o poder público é mais amplo. Os professores atuam muito pouco na vida pública do município. Somos omissos, permissivos e coniventes. Já existe um comodismo em nós.

Outro ponto ressaltado pelos professores: a conscientização ambiental deve  partir da realidade local para, em seguida, tratar das questões ambientais mais amplas, o que vai ao encontro das Recomendações da Conferência de Tbilisi:
Mostrar a realidade para os alunos no meio onde eles vivem. Partir da realidade deles. Temos que começar do seu local de moradia, da escola. Aqui nós não temos indústria. É preciso esclarecer os alunos, porque os livros falam de avião,  trem e isto aqui no nosso meio é utopia. É preciso analisar o ambiente dele que é fazenda, cavalo etc. Não negar outros aspectos, mesmo porque eles assistem na televisão, mas é preciso partir da realidade deles.

A Educação Ambiental embora seja da responsabilidade de toda a sociedade, é à escola que se cobra uma atuação urgente. Neste sentido, os professores de um lado sentem-se impotentes diante da sua complexidade, como também não são subsidiados com uma capacitação específica sobre a temática, além de atuarem buscando minimizar ou adequar as suas ações aos problemas crônicos da educação brasileira. Os professores ressentem-se da pouca mobilização de outras instituições da sociedade, bem como da reduzida participação da mídia, veículo relevante pelo seu papel informativo-educativo. Por outro lado, apontam para a necessidade de integração com a comunidade, o que muitas vezes se reduz somente ao discurso, não se efetivando na prática. 
A consciência ambiental pressupõe democracia e participação na cidadania e isto envolve também um trabalho de construção de uma sociedade justa e igualitária. As questões ambientais integram-se às conquistas sociais pelo direito a qualidade de vida para todos os cidadãos e não para uma pequena parcela da população. A Educação Ambiental significa participação política que recupere os valores éticos e de responsabilidade social nas relações entre os homens.

Considerações finais
Os processos de formulação e implementação das políticas educacionais revelam e pretendem conformar as concepções de Educação e de Homem dos atores sociais envolvidos. Da mesma forma, os programas, projetos e atividades de Educação Ambiental (EA) apresentam concepções de meio ambiente e propostas a serem adotadas na resolução da crise ambiental, que estão diretamente relacionadas aos interesses políticos e econômicos em jogo na sociedade. Assim, seja sob a retórica da “neutralidade” (concepções naturalista/ tecnicista) ou em uma perspectiva crítica-transformadora da realidade (concepção socioambiental), a EA deve ser entendida como um ato político.
A quem interessa defender uma abordagem reducionista (naturalista) da questão ambiental? Quais interesses procuram ocultar os determinantes sociais, políticos, éticos, culturais e econômicos da degradação ambiental? Se todo e qualquer problema ambiental é causado por nosso modo de produzir e consumir mercadorias (inclusive a natureza) e, dialeticamente, se os efeitos ou custos ambientais desta degradação afetam os seres humanos de modo desigual e combinado, segundo seu lugar no modo de produção capitalista, que ideologia esforça-se em separar artificialmente sociedade e natureza? Nesta ótica, marcada pela dicotomia ou dualismo cartesiano, a resolução da crise ambiental será alcançada através exclusivamente do repasse de informações sobre ou através dos recursos naturais (leitura experimental da natureza): argumenta-se que é preciso conhecer para preservar. Brügger (1994), ao destacar que EA não é igual ao ensino de ecologia, define a perspectiva preservacionista como “adestramento ambiental”, pois visa unicamente uma mudança de comportamento individual e não de valores.
De maneira distinta, a EA pautada por uma abordagem teórica socioambiental ou crítica tem por objetivo a formação política de cidadãos, visando sua participação ativa e efetiva nos processos de formulação e implementação de políticas públicas, voltadas para a reversão do quadro de degradação socioambiental. Em síntese, o desafio consiste em mudar a relação sociedade-recursos naturais, o que exige simultaneamente transformar a relação Estado-Sociedade. Considerando a persistência de uma cultura política autoritária no Brasil (clientelismo, patrimonialismo etc.), a educação para o meio ambiente assume o papel de uma “educação ambiental para a democracia”.
A transformação da realidade, rumo a uma sociedade em que os recursos naturais sejam efetivamente bens públicos/ coletivos (e não objeto de apropriação para a acumulação capitalista) pressupõe a superação da ideologia hegemônica que impõe uma visão de mundo, também através de concepções de meio ambiente (naturalista/ tecnicista), que reforça a alienação - alheamento, estranhamento - do Homem em relação aos resultados ou produtos de sua própria atividade (degradação ambiental, “fetiche da mercadoria” etc.), à natureza na qual vive (dualismo cartesiano ou separação Homem-natureza, antropocentrismo), aos outros seres humanos (falta de solidariedade, preconceito/ negação da diferença etc.) e a si mesmo (Marx, 1978).
A ideologia dominante possui uma grande capilaridade na sociedade: na linguagem ela se manifesta através do senso comum, que pode ser observado e analisado através das representações sociais. Como vimos, os professores do Ensino Fundamental de Rio das Flores, por um lado, de maneira crítica chamaram a atenção para a importância de vários aspectos, tais como: problemas do modo de produção capitalista, formação política da sociedade, maior vinculação Escola-Comunidade, desarticulação das políticas setoriais etc. e, por outro, elaboraram representações sociais do meio ambiente marcadas pelo senso comum, ou seja, por uma visão de mundo - marcada pela dicotomia Homem-natureza - que interessa particularmente ao processo de acumulação capitalista. Certamente, esta abordagem teórica do meio ambiente influencia as práticas pedagógicas desses profissionais da educação relacionadas com este tema.
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