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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas espalharam-se pelo mundo discussões e propostas a respeito da Educação Ambiental (EA). As recomendações surgidas a partir da Primeira Conferência Intergovernamental sobre EA, organizada pela UNESCO em 1977 na cidade de Tbilisi (Geórgia) e de diversas outras que se seguiram têm destacado a abrangência dos conteúdos a ela vinculados, que não devem se restringir aos conceituais. 
Neste sentido, Carvalho (2000) destaca três dimensões que devem ser igualmente consideradas para o desenvolvimento de atividades em EA:
 conhecimentos – provindos das ciências naturais e sociais, para a compreensão tanto de fatos e conceitos relativos à natureza e à relação sociedade-natureza, como também do próprio processo de produção do conhecimento científico;
 valores éticos e estéticos - para a construção de novos padrões de relação com o meio natural;
 participação política do indivíduo - para o desenvolvimento da cidadania e a construção de uma sociedade democrática.

Estando interessada mais diretamente na dimensão relativa aos valores, tenho verificado, tanto através de observações da prática pedagógica como de dados de literatura (Manzochi, 1994; Benetti, 1998; Carvalho et al, 1999; Bonotto, 1999) que os professores, quando procuram lidar com valores, deparam-se com muitas dificuldades. Concordo assim com Araújo (1998) que, ao se referir à inclusão do conteúdo valorativo na educação em geral, aponta ser esse um dos maiores desafios que os educadores terão de enfrentar a partir de agora para atender aos anseios de uma sociedade plural e democrática (p.9). 
Percebendo que um trabalho mais explícito, sobre e com valores, de modo geral não fez parte da formação dos professores e reconhecendo o desafio desse trabalho, propus-me a elaborar um quadro geral a seu respeito para, a partir dele, investigar como se daria a aprendizagem desse conteúdo, ao ser apresentado em um programa de formação contínua de professores. Esse trabalho versará a respeito desse quadro e da investigação que lhe seguiu.

1- VALORES ÉTICOS E ESTÉTICOS E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
	A partir das reflexões relacionadas à questão ambiental, surgiram discussões a respeito do que se tem denominado de “ética da vida” ou “ética ambiental”. Embora algumas idéias básicas que esse assunto contemple – como a interdependência entre todos os seres – seja mais próxima de um consenso, o mesmo não ocorre com boa parte das idéias envolvidas no tema, conforme aponta Grün (1994):

A Ética Ambiental (...) é um novo campo de estudos (...) Talvez em um futuro próximo possamos encontrar uma (ou várias) Ética(s) que nos ajude(m) a conviver melhor com a natureza. (...) O atual estágio da discussão sugere que vivemos uma busca de portos seguros onde se possam ancorar os barcos, mas parece que eles estão difíceis de ser encontrados - isso é típico de uma fase de transição paradigmática. (...) Em várias áreas do conhecimento, teóricos das mais diversas tendências somam esforços no intuito de repensar a nossa cultura, ciência e política – a sobrevivência da nossa civilização pode depender do sucesso desses empreendimentos (p.172/3).

	Essas considerações demonstram que o campo da ética ambiental é um território repleto de discussões, em processo intenso e contínuo de construção e reconstrução. Sem intenção de esgotar o assunto, apresento algumas reflexões relativas a esse terreno bastante fluido, com o intuito de procurar estabelecer um posicionamento, ainda que provisório. 
	Segundo Grün (ibid.), uma nova ética deve subsidiar um posicionamento muito além do conservadorismo tradicional. Propondo um ambientalismo muito mais radical, que visa checar todo um sistema de valores sobre os quais se assenta a humanidade ocidental, aponta para uma visão de mundo a ser superada, o que exige mais do que conservar o meio ambiente: requer um redimensionamento do lugar do homem na natureza.
	Para Grün (ibid), a questão dos valores é uma questão educativa. Concordo com o autor quando, ao criticar a educação moderna, que atua a partir de um corpo de conhecimentos e valores em que a natureza é destituída de outro valor que não o utilitário, aponta, positivamente, para os grupos que têm reafirmado que a vida – qualquer vida – é um valor,  tomada por si mesma e não por sua utilidade aos seres humanos. 
	A partir desse posicionamento, e encaminhando as reflexões para a área educativa, deparamo-nos com a necessidade de explicitar a contribuição que o processo educativo pode oferecer em prol da instauração dessa ética ambiental. Com que valores trabalhar? Seria possível apontá-los? Seria “ético” fazê-lo?
	Em se tratando da dimensão valorativa da Educação Ambiental, posiciono-me aqui junto àqueles que, embora não aceitem atrelar qualquer trabalho educativo com valores a uma postura de doutrinação ou inculcação de valores (contribuindo para a formação de indivíduos heterônomos, dependentes) têm claro que, com respeito à questão ambiental, é preciso ir além da proposta de uma educação em valores relativista, encarada como uma questão exclusiva de se favorecer “escolhas pessoais”. 
	Como as questões envolvidas com o meio ambiente dizem respeito à vida e à sobrevivência de todos os seres do planeta, tais questões - e os valores a elas associados - abrangem muito mais do que opções pessoais. Nesse caso, devem ser explícitas a nossa posição e nossa ação em favor desses valores, que chamo de valores ambientalmente desejáveis, aproximando-me de autores (Puig, 1998; Araújo, 2001), que apresentam de modo claro a questão da não neutralidade do educador diante de valores considerados universalmente desejáveis.  
	A premissa de que existam valores universalmente desejáveis (tais como os relacionados à justiça, igualdade, eqüidade e solidariedade) implica em que, apesar de que estes valores não devam ser impostos a toda e qualquer cultura do planeta, para nós, em nossa cultura, devem ser desejáveis devido ao caráter de universalização que assumem no contexto social, podendo ser tomados como desejáveis (Araújo, 2001). Servem não somente como um guia de referência para a análise dos conflitos de valor vivenciados em nosso dia-a-dia, como também para a elaboração de programas educacionais.
	Partindo dessas considerações, identifico os valores ambientalmente desejáveis junto aos princípios que constam no “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global” (Viezzer e Ovalles, 1994), elaborados pela sociedade civil e apresentados durante a Eco-92. Basicamente eles se relacionam a duas esferas: uma, a da relação dos seres humanos entre si; a outra, a da relação dos seres humanos com os outros seres com os quais compartilham o planeta (Manzochi, 1994, p.309) e fazem parte do conjunto das proposições que se seguem:

 Valorização da vida: não somente a dos seres humanos, mas a de todos os seres, afastando-nos do antropocentrismo e da dicotomia ser humano – natureza em direção ao biocentrismo. Essa posição acarreta, como conseqüência, o respeito e valorização da diversidade biológica e a necessidade da sociedade rever sua posição em relação aos demais habitantes com os quais compartilha o planeta.
 Ao considerar a comunidade dos seres vivos de maneira ampla, incluem-se as sociedades humanas – gerações presentes e futuras – em seus aspectos cultural e natural, resultando também na valorização da diversidade cultural. Isso se opõe às atitudes de desconsideração de outras culturas que não a nossa. Nos abrimos, então, para dialogar com essas diferentes culturas, aprendendo com elas, inclusive, novas maneiras de relacionamento entre os seres humanos e destes com a natureza.
 Ao valorizarmos diferentes culturas, também nos abrimos para as diferentes formas de conhecimento ou saberes, por elas estabelecidos. Isso se contrapõe à valorização exclusiva do conhecimento científico, instituída por nossa sociedade, que o tem considerado superior e suficiente para apreender – e dominar – o mundo. A ciência passa a ser assim uma dentre outras formas de apreensão do mundo, e, sem anular seus méritos, não mais a “detentora da verdade”.
 Valorização e busca de uma sociedade sustentável, ou seja, um modelo de sociedade baseado na sustentabilidade eqüitativa e qualidade de vida para todos, no lugar da superprodução e superconsumo para alguns e pobreza para a maioria. Isso implica em um reajuste dos modelos atuais da economia e da tecnologia, que devem ser direcionadas para a busca da qualidade de vida para todos e dentro dos limites da natureza. 
 Para a construção de uma sociedade justa e equilibrada, social e ambientalmente, despontam, também, valores como a responsabilidade, a solidariedade, a cooperação e o diálogo, possibilitando a todos a participação em um processo democrático e autônomo, dessa construção.  
	Esse conjunto de valores constituiria a Ética da vida, representando nosso grande desafio, como cidadãos e educadores interessados em EA.
	Considero, entretanto, esse rol de valores incompleto, por faltar o destaque à dimensão estética da natureza.  Desde a conferência de Tbilisi, no ano de 1977, os princípios então estabelecidos para a EA apontaram a necessidade de se considerar o meio ambiente em sua totalidade, incluindo-se aí a questão estética. 
	Segundo Aranha e Martins (1991), etimologicamente, a palavra estética vem do grego aisthesis e tem o significado de “faculdade de sentir”, “compreensão pelos sentidos”, “percepção totalizante”. Embora tradicionalmente associada à arte, ela pode, em seu sentido amplo, estar relacionada a outros objetos, como aos elementos naturais, paisagens, o meio ambiente.
	Assim, não somente em face de trabalhos artísticos, mas também de outros objetos, podemos ter uma experiência estética, gratuita e desinteressada, que levaria a uma “percepção totalizante” do objeto. A experiência estética não visa o conhecimento lógico, medido em termos de verdade; não visa a ação imediata e não pode ser julgada em termos de utilidade para determinado fim. (Aranha e Martins, ibid, p.381). É uma outra forma de apreensão da realidade. 
	Dessa maneira pode-se conceber a experiência estética frente à natureza como uma possibilidade de relação ser humano-natureza desinteressada, oposta à visão sujeito-objeto, de caráter reducionista e utilitário. A apreciação estética, assim estabelecida, permitiria ampliar nossa apreensão da natureza e da vida, perspectiva valiosa a ser considerada nas propostas de EA (Bonotto, 1999). 
	Forquin (1982) fornece também um reforço a essas idéias. O autor, ao analisar a sensibilização ao meio ambiente enquanto um dos objetivos da educação artística a vê como uma tarefa tanto de ordem política quanto pedagógica,

pois se a opinião pública tivesse tido a sua sensibilidade mais bem educada, jamais aceitaria certas coisas (a destruição do espaço urbano, por exemplo, ou a devastação das paisagens naturais, etc). E é na escola, desde a infância, que pode ser forjada uma sensibilidade ao meio ambiente (p.27). 

	O autor prossegue explicitando como este exercício se daria, afirmando que o papel das atividades estéticas na aprendizagem do meio ambiente consiste em enfatizar os aspectos mais diretamente sensoriais e sensíveis, pois, segundo ele, em nossa percepção comum, costumamos perceber mal, muito depressa e superficialmente. Essa seria uma educação das aparências, que nos forneceria a base de qualquer domínio efetivo do mundo sensível, (...) o meio de habitar o mundo de modo mais intenso e significativo (p.28). 
	Assim, é na articulação do valor estético da natureza aos éticos, anteriormente identificados, que estruturo o conjunto básico de valores ambientalmente desejáveis a ser trabalhado em EA.

2- O TRABALHO EDUCATIVO COM VALORES
	Muitas propostas têm sido apresentadas para implementar-se o trabalho educativo com valores, baseadas em diferentes referenciais teóricos. Dessa forma, a educação em valores ou educação moral (neste caso tratando especificamente de valores com conteúdo moral) geralmente é considerada ou como processo de socialização, clarificação de valores, desenvolvimento do juízo moral ou como formação de hábitos virtuosos. Diferentes quadros referenciais subsidiam cada uma dessas opções, e seus defensores muitas vezes desconsideram as outras propostas, aderindo de forma irrestrita ao quadro teórico específico pelo qual optou.
	No entanto, considero tal adesão problemática, por desconsiderar as diferentes dimensões humanas. Concordo com Araújo (1999) quando afirma que há necessidade de se estruturar uma teoria moral que contemple a complexidade do ser humano, seu momento histórico e cultural, seus interesses pessoais e suas relações com o mundo (p.67). Como somos seres biológicos, afetivos, sociais e cognitivos ao mesmo tempo, nenhum desses aspectos deve ser considerado mais importante por um modelo teórico que busque dar conta da complexidade humana.
	Em função das diferentes críticas que vêm sendo apresentadas para os atuais referenciais e as propostas deles derivadas, diversos autores que lidam com o tema (Caduto, 1984/85; Iozzi, 1989; Puig, 1998; Marques, 1998) têm apontado para os benefícios de se trabalhar com as diferentes estratégias de ensino, a fim de se realizar um trabalho educativo mais abrangente. 
	Sob essa perspectiva, considero pertinente a proposição de Puig (1998a), que concebe tal educação como um processo construtivista e interacionista de construção da personalidade moral, voltado para a formação de consciências morais autônomas, a percepção e controle de sentimentos e emoções e a competência dialógica. Para tanto, ele entrelaça aspectos positivos que as várias estratégias apresentam, enquadrando-as de forma que estabeleçam umas com as outras uma complementação.
	Também Marques (1998), ao apresentar as várias propostas de educação em valores, que partem de focos distintos do que chama de reflexão, emoção e conduta moral, sugere que os programas de ação devem procurar integrar os três, apontando que tal educação é produto de todos esses componentes. 
	Concordando com esses autores, considero que uma proposta de educação em valores deve de fato procurar lidar com essas três dimensões, promovendo atividades que sejam relacionadas a cada uma delas, que seriam:
  cognição: trabalho reflexivo sobre as idéias, concepções, sentimentos e valores relativos a um dado tema ou questão, permitindo a elaboração de compreensões e os juízos de valor a seu respeito;
 afetividade: trabalho de envolvimento, identificação e expressão dos sentimentos envolvidos com os valores apresentados. Para esse trabalho considero que experiências envolvendo a apreciação/ expressão estética seriam altamente significativas, através, por exemplo, da apreciação de obras artísticas ou elaboração de exercícios estético-expressivos relacionados aos valores em questão;
 ação: concretização de situações relacionadas com o valor apresentado/ desejado, buscando viver a complexidade dessa experiência. 
	Vejo nessas três vertentes a possibilidade de incorporar diferentes estratégias para o trabalho com valores, buscando proporcionar não apenas oportunidades de conhecer e refletir sobre valores, mas, também, a possibilidade de apreciá-los esteticamente, assim como, quando possível, trazê-los para a vida real, através de ações neles embasadas. Assim, por exemplo, o diálogo, tido como um valor a ser apresentado aos alunos, será trabalhado tanto em situações concretas de diálogo a respeito de uma dada situação controversa a ser debatida, em momentos de reflexão mais geral sobre seu papel, como também apreciado esteticamente, possibilitando sua apreensão de uma forma mais abrangente.

3- A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
		Diante da complexidade do trabalho em EA, que inclui uma proposta igualmente complexa que é o trabalho com valores, resta-nos refletir sobre a figura do professor, importante para a concretização dessas propostas. 
	Vivemos atualmente uma fase de reforma paradigmática com relação ao modelo geral de formação docente. Enquanto ainda ocorrem cursos estruturados sob a forma clássica da racionalidade técnica (Carvalho e Gil Pérez, 1993), despontam propostas que tentam superar esse modelo, levando em conta o que as pesquisas atuais têm apontado.
	Esses novos estudos têm se intensificado nos últimos anos (Mizukami et al, 1998) e, apesar de apresentarem grande diversidade teórica e metodológica, podem ser reunidos em uma linha de investigação que se volta, agora, para as dimensões ocultas do ensino (os processos de pensamento, juízo, tomadas de decisão) e outras, envolvidas não somente nas situações interativas, mas, também nas pré-ativas (planificação) e pós-ativas (reflexão) (Marcelo, 1999).  
	Deste modo, alargando-se as dimensões de ensino e de aprendizagem que são objeto de estudo e de formação, essas pesquisas têm podido apontar para alguns aspectos novos da aprendizagem docente (Lima e Reali, 2002):
-  seu caráter processual, complexo, contínuo, marcado por oscilações e descontinuidades e não por uma série de eventos e acontecimentos lineares;
- a relevância tanto da experiência pessoal de vida como da prática profissional, consideradas importantes fontes de aprendizagem;
- a construção ativa, por parte dos professores, de seus conhecimentos profissionais.
	A tentativa de consideração desses aspectos nas experiências de formação é, essencialmente, o que caracteriza as propostas atuais. 
Partindo, pois, da perspectiva de que a formação de professores não se dá como simples acúmulo de informações, concebo a formação de professores como um processo de aprendizagem e desenvolvimento profissional, processo altamente complexo de construção e reconstrução, para o qual não existe uma teoria geral de aprendizagem docente que possa orientar de maneira geral a formação de professores (Mizukami, 2000). 
	Assim, a formação tem se estruturado também enquanto linha de investigação, buscando elucidar os aspectos envolvidos neste processo. Diante disso, a formação de professores para o conteúdo que foi apresentado neste trabalho, remeteu-me a uma investigação em que procurei elucidar como a aprendizagem desse conteúdo se daria.

4- A PESQUISA: OBJETIVOS E CAMINHO METODOLÓGICO
	A partir de uma pesquisa acoplada a uma intervenção, um curso de formação contínua sobre o tema “Educação Ambiental e o trabalho com valores”, procurei investigar o processo através do qual os professores participantes do curso construiriam seus entendimentos e práticas relativas a esse conteúdo de ensino. Busquei, como objetivos da pesquisa, identificar e analisar as reflexões, ações e reações manifestadas pelos professores ao lidarem com o conteúdo do curso e procurarem incorporá-lo em suas práticas pedagógicas, apontando a partir daí aspectos relevantes envolvidos nessa apreensão e incorporação. 
	Como eu procurava muito mais a apreensão do processo ocorrido do que do produto, as características dessa pesquisa aproximaram-na da abordagem conhecida como pesquisa naturalística-qualitativa (Lüdke e André, 1986; Bogdan e Biklen, 1992). 
	Trabalhei junto à rede municipal de ensino da cidade de Rio Claro, com oito professoras das séries iniciais do ensino fundamental, assumindo o papel de pesquisadora e ao mesmo tempo, formadora dessas professoras. O desenvolvimento do curso deu-se no decorrer do ano de 2001 e a coleta de dados deu-se através de:
- entrevistas realizadas com as professoras antes do início do curso;
- observações ao longo do curso, registradas em caderno de campo pela pesquisadora e uma observadora auxiliar;
- plano de ensino, referente à temática do curso, elaborado e desenvolvido pelas professoras;
- diários elaborados por elas;
- avaliação final do curso, realizado através de um questionário de avaliação;
- reuniões finais após o encerramento do curso, para elaboração de artigo referente à experiência vivida. 
Durante a apresentação dos dados, cada professora referida é indicada neste trabalho por uma letra do alfabeto, preservando a sua identidade.

5- RESULTADOS E DISCUSSÃO GERAL
Primeiramente, com relação à concepção de EA apresentada no curso, evidenciou-se uma receptividade inicial das professoras, que possuíam uma concepção romântica e naturalista da EA (Loureiro, 2000), quanto à nova concepção que lhes era apresentada, em que os aspectos naturais e culturais se interpenetram na constituição do ambiente. 
	No entanto, o aprofundamento desse referencial, ao tratar de questões ligadas à ciência, tecnologia e sociedade, nosso modelo industrial capitalista e as relações com a questão ambiental, mostrou-se bastante complexo a elas, sendo que a maioria, na avaliação do curso, apontou a necessidade da continuidade desses estudos. Considerando que a aprendizagem de conteúdos desse tipo nunca se acaba, já que existe sempre a possibilidade de ampliar e aprofundar seus conhecimentos (Zabala, 1998, p.43), evidencia-se a necessidade da garantia de espaços de formação continuada ao redor de um mesmo tema, para permitir o retorno a várias dessas questões, possibilitando sua revisão e aprofundamento. 
	Além disso, as discussões relativas à relação entre o modelo capitalista e consumista de nossa sociedade e a problemática ambiental causaram inquietação nas professoras, que expressaram em seus diários sentimentos de preocupação e pessimismo, conforme relato a seguir:

Com as atividades de hoje percebi como será difícil mudar, será que conseguiremos? Percebi que tudo isso já faz parte de nossa cultura e é um hábito que adquirimos desde antes de nascermos, pois eu particularmente adoro a tecnologia, coisas novas (...) (V, diário, p.22).

	Toda essa relação não parecia ser evidente a elas, que de certa forma reagiram surpresas com a “descoberta”. A partir dela ponderou uma das professoras: “(...) a gente sempre fica cobrando dos alunos a questão da preservação da natureza, mas nunca relacionando essa preservação com o nosso conforto, com o nosso dia-a-dia” (L, reunião de elaboração de artigo, p.45). 
	As reflexões relativas a uma atuação pedagógica voltada principalmente para uma proposta de revisão e mudança social representaram um desafio a mais para as professoras, pois implicavam na revisão de seu próprio estilo de vida. Como ensinar algo que não se vive? Como ensinar sem aprender?
	Ao considerar que os valores e as valorações, assim como os sentimentos e as emoções pertencem ao sistema afetivo do sujeito (Araújo, 1999, p.76), aponto para a relevância do trabalho com tais sentimentos emergentes, que devem ser devidamente considerados em experiências de formação voltadas a essa temática. Devemos garantir o espaço para que sejam explicitados, acolhidos e trabalhados satisfatoriamente, evitando um efeito negativo destes com relação à EA, que, sob o referencial aqui adotado, causa impacto pelas críticas e mudanças que propõe.
	Quanto ao trabalho mais específico sobre valores, nas entrevistas as professoras demonstraram considerá-lo importante por servir como base para conquistas ou capacidades as mais diversas e sempre positivas, sem explicitar como isso se daria. Suas colocações eram vagas e até confusas, demonstrando pouca familiaridade e entendimento do assunto. 
	Ao perguntar-lhes se e como uma escola trabalharia com valores, duas professoras responderam que a escola o faz, sempre. Juntamente com outras duas professoras, referiram-se ao trabalho espontâneo realizado através de atitudes e exemplos diários. Duas outras professoras ( J e L) responderam à questão apoiando-se em exemplos de trabalho realizado em sua escola. Outras três professoras (B, P e S) consideram que a escola não realiza esse trabalho, ou não souberam dizer como ele seria, duas delas destacando a delicadeza ou “perigo” do trabalho e revelando com isso as dificuldades para se lidar com ele:

Porque eu acho que as pessoas são cheias de cuidados quando mexem com aquilo que ela... é uma ferida...; não é uma ferida, é como eu falei para você, é uma coisa que está lá dentro, que pra você mexer naquilo... É um monstrinho que está lá dentro de você. Se você cutucar ele, você vai ter que lidar com ele, e aí? Eu acho que essa coisa de mexer com seus valores...  Porque de repente, você vai conhecer uma coisa que você desconhece. E mexer com o desconhecido, as pessoas tem medo. Então essa coisa de mexer com os valores é... por exemplo, você cutucou, então você vai ter que agüentar o que vai sair daí, não é? Eu acho assim que o nosso sistema nunca permitiu. (S)

Então eu acho que a gente... eu acho que é mais pelo exemplo, né, e tentar sempre estar discutindo com o aluno, tentando entender também o valor que ele tem... Tentar entender o valor que ele tem, porque tem diferença, por exemplo, de um bairro pro outro, da minha vida pra deles. Tentar entender esse valor e tentar passar um pouco que existem outros valores que não são os que eles têm...  Agora aí que mora o perigo. Aí que está o problema. (B)

	O último comentário, também expresso por P e por S em outras ocasiões, apontaram para a necessidade da reflexão e posicionamento a respeito da questão universalidade versus relatividade dos valores, uma das grandes discussões que envolvem o tema. 
	Percebi também que essa questão, assim como a relativa à neutralidade do professor diante desse trabalho, suscitaram muitas dúvidas nas professoras até o final do curso.  Apesar do referencial apresentado propor um posicionamento geral a esse respeito, a complexidade das situações concretas cotidianas, com os conflitos que apresenta, provoca continuamente dúvidas e incertezas quanto a melhor maneira de agir. 
	Muitas dessas dúvidas eram apresentadas pelas professoras nos encontros: como lidar com a questão do lixo despejado no córrego junto aos alunos cujos pais têm esse hábito? Como a escola pode posicionar-se contrária a certo valores e determinações familiares? A reflexão conjunta representou a melhor forma de aprofundar tais questões, buscando promover uma crescente segurança na ação pedagógica. Os programas de formação docente devem garantir o espaço para essas trocas.
	Ainda nas entrevistas iniciais, ao ser perguntado às professoras se elas próprias realizavam algum trabalho educativo com valores, todas responderam afirmativamente. Na caracterização deste trabalho, seis entrevistadas (A, G, J, P, S e V) mencionaram o trabalho espontâneo e não especifico que se dá no dia-a-dia, através dos exemplos pessoais. Nas falas de seis docentes (A, B, J, L, P e R) também foi destacado o trabalho realizado através de conversas, dando a entender às vezes um diálogo com os alunos, outras vezes a exposição (imposição?) do assunto ou regra, como se observa nos exemplos seguintes:

Eu procuro estar conversando com eles sobre o que acontece: ‘Ah, joguei papel no chão.’ – ‘Por que? O que está acontecendo?’ E não simplesmente não pode jogar. Então vamos parar, vamos conversar qual o valor de eu ter que jogar ali dentro e não aqui, porque não vou arrancar a folha do meu caderno...’ Então eu acho que tudo isso tem um valor por trás. (A)

Trabalho... olha, eu trabalho na maioria das vezes. Quase sempre, viu (...) inclusive assim, dentro da sala, então o que: um colega respeitar o outro, respeitar a professor .... conservar, ajudar a conservar, ajudar a manter. Por exemplo, tem ali o jardinzinho, então eu falo pra eles: ‘Olha, ta tudo bonitinho, vamos deixar do jeito que ta.’ (...) Então a gente... ‘Vamos, quando vocês tomarem lanche, procurem... lugar de papel é no lixo.’( J)

	Tais declarações parecem demonstrar a carência quanto à variação de procedimentos para desenvolver esse trabalho, indicando ser esse também um aspecto importante que deve ser explorado em programas de formação que contemplem o tema. 
	No entanto, ao final do curso desenvolvido (em que se trabalhou com diferentes procedimentos), diante dos planos de ensino e relatos apresentados pelas professoras em seus diários sobre as práticas realizadas por elas, constatei que houve pouca alteração desse quadro. A tendência do trabalho com exposições e diálogos se manteve. Poucas atividades envolvendo simulações, atividades práticas, trabalhos com formas diferentes de expressão (como o uso de dramatizações, músicas ou textos literários, por exemplo), ou mesmo relatos explícitos de situações organizadas pelas professoras para promover a apreciação, foram apontadas. A análise dos relatos dos diários permitiu evidenciar apenas duas professoras que se destacaram (A e P), indicando uma maior incorporações do referencial teórico apresentado no curso. 
	A professora A demonstrou desde o princípio ter clara a necessidade de não se restringir ao conteúdo conceitual, abarcando a sensibilização. Vários registros de seu diário indicam sua atenção para esse aspecto, conforme o trecho seguinte:

Trouxe um “rap” sobre o lixo e os alunos gostaram da música. Então fomos ouvindo juntos e escrevendo a letra da música. Depois fizemos uma discussão e cantamos (p.36).
No desenvolvimento do projeto [estudo do córrego próximo à escola] os alunos se envolveram muito. Acredito estar atingindo o objetivo estabelecido, pois os alunos já falam com mais carinho do córrego, sendo este um sinal de reconhecimento de sua importância. 

Essas duas professoras, na avaliação do curso realizada tempos depois, reforçaram essa constatação com as considerações que fizeram:

Uma das mudanças que mais percebo em mim é o fato de ficar mais atenta no preparo das aulas, para verificar se estou conseguindo incluir também o afetivo  (A).

Sim. A principal mudança considero ser a necessidade de sempre trabalhar com os três aspectos que envolvem a mudança de atitudes: agir, sentir e saber  (P).
 
	Além de verificar a dificuldade das demais professoras em incorporar estratégias novas e diversificadas para o trabalho com valores, considero que elas tiveram, inclusive, dificuldades para trabalhar com sua dimensão afetiva. Eu esperava que elas, sendo polivalentes e por lidarem com crianças (pois lecionavam nos primeiros ciclos do ensino fundamental), teriam facilidades para trabalhar com atividades envolvendo formas diferenciadas de expressão (comumente utilizados na disciplina de Educação Artística ou Língua Portuguesa), reconhecendo facilmente a conveniência desses trabalhos para lidar com a vertente da afetividade, apresentada no curso. Mas a impressão final que tive foi de que a compreensão desses aspectos e sua implementação não constituem um processo tão simples como me parecia ser. Apresentar/ afirmar diretamente um valor ou discutir sobre ele foi ainda para essas professoras a forma mais utilizada de desenvolvimento desse trabalho, o que estaria enquadrado, segundo o referencial que lhes fora proposto, na dimensão da cognição. Em segundo plano apareceram algumas atividades envolvendo ação (limpeza de uma praça, da sala de aula, etc). Um trabalho mais específico envolvendo a afetividade, advindo de atividades de apreciação/ expressão estética, ficou sendo a proposta mais distanciada da atuação dessas professoras. Através dos diálogos estabelecidos nas reuniões ocorridas após o encerramento do curso pude captar, na fala de três professoras, que a proposição do trabalho com valores envolvendo a dimensão afetiva era inusitada (professora G, reunião de elaboração de artigo p.18) e como isso demorou a ser compreendido por B (reunião de elaboração de artigo, p. 41) e por R (caderno de campo, p.107), o que somente ocorreu para essas duas últimas após o encerramento do curso.
	Dentre as várias suposições que podem explicar esse fato, aponto a questão do paradigma disjuntor e reducionista inerente ao nosso pensamento e que em nossa sociedade privilegiou a dimensão racional em detrimento da afetiva, dificultando a integração de ambas. Segundo Morin (2001), a incapacidade de conceber um complexo e a redução do conhecimento de um conjunto ao conhecimento de uma de suas partes se constitui no “grande paradigma do Ocidente”, o paradigma cartesiano que separa o sujeito e o objeto, e, a partir daí, atravessa o universo de um extremo ao outro: Sujeito/ Objeto; Alma/ Corpo; Espírito/ Matéria; Qualidade/ Quantidade; Finalidade/ Causalidade; Sentimento/ Razão; Liberdade/ Determinismo; Existência/ Essência (p.26).
A dificuldade em considerar a dimensão afetiva fez-se presente em vários outros momentos do curso, e pode ser detectada já em seu início, quando eu perguntava às professoras o que elas estavam sentindo diante de dinâmicas de grupo realizadas e elas respondiam o que estavam pensando; no momento anterior à implementação das atividades, em que a professora A objetivamente se perguntava: “Será que conseguirei trabalhar com sentimentos?” (caderno de campo da observadora, p.62). Penso que essa dificuldade não se restringe a essas professoras, mas pode ser verificada em outras situações, envolvendo outros professores.  
Sastre e Moreno (2002) consideram a dissociação razão-emoção uma das crenças mais fortemente arraigadas em nossa cultura, sendo que o estudo conjunto da afetividade e da inteligência, já iniciado nos últimos anos nas áreas da neuropsicologia e psicologia, vem, gradativamente, desmontando essa crença. Diante da relação tão estreita entre a cognição e a afetividade, as autoras advertem que não se pode desenvolver uma sem levar em conta a outra. No entanto, no currículo escolar a crença antiga leva a um desequilíbrio dessa relação, que conduz a uma sociedade muito bem preparada para progredir no campo da tecnologia - inclusive a militar - mas deixa a tecnologia em mãos (...) de analfabetos emocionais (p.30).
	Assim, creio ser importante ressaltar que a realização de um trabalho educativo que não se restrinja ao componente cognitivo e que reconheça e lide também com a dimensão afetiva é um dos desafios a ser enfrentado por todos aqueles que procuram efetivar uma educação em valores mais global, como se pretendeu na intervenção aqui proposta e investigada.

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS
	Considerando que o aprender a ensinar é um processo de construção complexo e pessoal, construído ao longo da vida do professor (Mizukami et al, 1998), não se pode esperar que um único curso possibilite mudar substancialmente concepções e práticas. 	No entanto, admitindo que os cursos de formação devam significar uma oportunidade mais efetiva para essa construção, penso que podem oferecer uma melhor influência na medida em que atentarmos para essa característica processual, acompanhando e trabalhando tanto com os conhecimentos e reflexões a serem construídos, reconstruídos e aprofundados, como com os sentimentos de alegria, ansiedade e frustrações que surgirem.
	Ampliando essas considerações, as propostas de mudança que se apresentam, segundo o referencial adotado, para a construção de uma sociedade com novo padrão de relação sociedade-natureza, também constituem um processo pessoal e coletivo de longo prazo.  Considero que esse caráter processual da formação geral e formação docente em particular deve ser explicitado aos próprios professores, auxiliando-os a reverem suas expectativas e colaborando para que as frustrações não os impeçam de perceber as conquistas obtidas, nem influenciem negativamente o processo de mudança almejado.
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