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I – INTRODUÇÃO
	O ideário de uma educação ambiental traz consigo o pressuposto de que o meio ambiente não é uma fonte inesgotável de recursos para o desenvolvimento material da sociedade.  Porém, este pressuposto de uma natureza ilimitada encontra-se nas bases dos currículos atuais, por serem estes influenciados pelo modelo conceitual de uma ciência que dicotomiza devir de seres humanos do devir da natureza. Portanto, um currículo permeado pelas estruturas conceituais cartesianas, é um currículo incapaz de compreender as relações existentes entre sociedade e natureza.

Os problemas que o cartesianismo coloca para a educação ambiental são problemas ‘fundamentais’, ou seja, são problemas que enquanto não tratados comprometem as próprias condições de possibilidade da educação ambiental.  (Grün, 1996, p. 58)

Dentro do âmbito curricular, podemos observar a problemática epistemológica quando constatamos a fragmentação da prática cotidiana, os valores que a permeiam, os saberes compartimentalizados em várias ciências e as ações dos diversos profissionais da educação fragmentadas por campos específicos. Concordo com Mauro Grün (id.) e julgo que as limitações e incapacidades das sociedades atuais promoverem uma educação ambiental decorrem de uma limitação compreensiva Grün (1996, p. 53) constrói esta expressão a partir das conclusões tiradas no estudo de Barreto(1993) quando este cita que todos os argumentos dos seus alunos “encontram-se epistemologicamente limitados por estruturas de pensamento inspiradas nos princípios cartesianos” (p. 86).  que apresentamos diante de um objeto que se apresenta como complexo (um objeto sócio-ambiental). 
Esta limitação compreensiva aparece nos discursos escolares que versam sobre temas ambientais. Segundo Grün (1996):

Algo que ainda não foi suficientemente levado em conta é a importância que as questões de linguagem assumem na manutenção da crise ecológica. As relações entre cultura, linguagem e consciência precisam ser melhor examinadas por educadores, principalmente por educadores ambientais. ( p.46 )

O discurso escolar cria barreiras para uma compreensão complexa de meio ambiente, contribuindo para a manutenção da crise ecológica. Por mais que se tente enfocar as relações ambientais dentro de uma visão mais ampla de meio ambiente (onde natureza e seres humanos façam parte de um mesmo objeto de análise), o discurso escolar está impregnado de uma lógica que impossibilita uma compreensão complexa do meio ambiente. Segundo Grün (1996), não temos sequer condições discursivas de apreender e interpretar as crises ambientais em sua complexidade (p.52).
É como se fosse um círculo vicioso, onde a escola, imersa em uma cultura científica cartesiana, gerasse dentro de si discursos que refletem e refratam uma visão de mundo incapaz de compreender a complexidade dos problemas ambientais, ao mesmo tempo em que impossibilita a entrada em circulação de outros discursos. 
A partir destas reflexões, desenvolvo uma análise que parte de uma questão: o caminho que pode nos capacitar falar e compreender as várias dimensões da crise ecológica está em conseguirmos compreender um mundo organizado complexamente e em conseguirmos elaborar um discurso apoiados em outra(s) visão(ões) de mundo.
	
III – MÉTODOS 
Os dados utilizados neste trabalho foram coletados em uma escola pública federal, na cidade do Rio de Janeiro, com professores e alunos da primeira série do primeiro ciclo da educação básica, a partir de observações (dos encontros pedagógicos e das aulas), entrevistas e videogravação de uma excursão realizada ao Jardim Botânico - que era uma das estratégias escolhidas para o alcance dos objetivos propostos para o trabalho de Ciências. 
Para refletir sobre a problemática exposta anteriormente, na análise foram utilizados elementos da teoria-método de Edgar Morin e da teoria ideológico/enunciativa de Mikhail Bakhtin, ao mesmo tempo em que houve uma busca de um diálogo entre os dados e os elementos das duas teorias em questão. Para tal, um único episódio de ensino, referente à excursão, foi analisado sob a luz das duas teorias escolhidas, sendo, os outros dados, complementares. 
Este episódio escolhido foi tratado de duas formas diferentes: foi feita uma narração do episódio (material utilizado na primeira parte da análise) e foi feita uma transcrição do episódio (material utilizado na segunda parte da análise). Cabe ainda esclarecer que os dados transcritos são constituídos, basicamente, por enunciados elaborados pelos 25 alunos da turma (que na transcrição foram identificados somente como “aluno”), por Eva (a professora da turma) e por Vera (a coordenadora pedagógica da 1ª série). A transcrição completa do episódio contém 112 turnos. 
Devido a estas escolhas, considero de suma importância apresentar mais elementos sobre os caminhos metodológicos utilizados nesta pesquisa. 
Considero que a presente pesquisa tem uma dupla problemática: a compreensão da complexidade dos fenômenos ambientais e a busca de relações existentes entre o discurso escolar e a compreensão destes fenômenos. Portanto, esta apresenta, também, uma duplicidade teórica disciplinar.
A escolha por este ‘duplo objeto de pesquisa’ só foi possível devido ao fato de que, no levantamento bibliográfico, obtive algumas certezas: 1ª) a de existir um vasto campo de pesquisa em relação à compreensão da complexidade dos fenômenos ambientais, 2ª) a de que existe um crescente campo de pesquisa educacional na área da linguagem, 3ª) a de que tinha uma grande vontade de buscar um espaço dialógico entre a compreensão dos complexos fenômenos ambientais nos espaços escolares e as práticas discursivas que aí ocorrem.
A partir desta escolha, precisei executar um movimento contrário ao de ‘recortar’ e ‘limpar’ a realidade a fim de que esta pudesse ser analisada sob a luz de uma teoria ligada a um campo do saber. Fiz, sim, um movimento no sentido de enxergar a realidade como absoluta (como algo que emerge e que se impõe em sua totalidade), tentando compreendê-la a partir de um máximo de elementos teóricos e de um máximo de relações que eu (enquanto pesquisadora) pude tecer/compreender entre as teorias escolhidas.
Portanto, entendo que nesta pesquisa as fontes teóricas não representam a realidade do pesquisador, elas representam as possibilidades do pesquisador tentar conceber/compreender o máximo possível (a ele) deste real. Desta forma, o estudo feito neste trabalho expressará as possibilidades do pesquisador, mas expressará, também, os limites deste pesquisador (enquanto sujeito que concebe e compreende esta realidade) - já que parto do pressuposto de que as relações teóricas possíveis são infinitas e que fiz algumas escolhas, finitas, que orientaram este estudo.
Perseguindo este objetivo de lançar luzes teóricas sobre os dados a fim de compreender esta realidade com um olhar mais amplo, fiz uma outra escolha: a de analisar um único episódio de ensino sob a luz das duas teorias escolhidas. Já que parti do pressuposto de não simplificar o meu olhar sobre os dados, entendi que ao longo do estudo necessitaria direcionar meus esforços em dois sentidos concomitantes: o primeiro no sentido de interpretar os dados sob a luz de cada uma das teorias (pois reconhecia a importância da luz teórica que cada uma das teorias jogava sobre os dados); o segundo no sentido de, ao mesmo tempo em que respeitava a especificidade de cada uma das teorias, tentar ultrapassá-las, encontrando pontos de diálogos entre elas.
Nesta linha de pensamento, uma tendência fica clara: o pesquisador não parte em direção à realidade de forma controlada, mediante a exploração das fontes (Andrade, 2001, p. 23), e, sim, a exploração das fontes (id.) incitará o pesquisador para as possibilidades de compreensão daquela realidade em sua totalidade. Sendo assim, este estudo tem algumas características originais. Portanto, além de considerá-lo um estudo exploratório, arriscaria por chamá-lo também de um ‘estudo metadisciplinar’. Corro este risco, baseando-me em Morin (2000).

As disciplinas são plenamente justificadas intelectualmente, contanto que elas guardem um campo de visão que reconheça e compreenda a existência das ligações de solidariedade. E mais, elas somente são plenamente justificadas se não ocultam as realidades globais. (...). É o metadisciplinar Morin (2000) utiliza este termo, não no sentido de ser mais um nome que possa dar significado às “invasões, contatos e transferências” (p.69) que sempre ocorreram entre os diversos campos do conhecimento da ciência moderna; neste texto, o autor diferencia estes movimentos de tentativa de quebra do isolamento entre as disciplinas e discute os conceitos de interdisciplinaridade, polidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Após, ele sugere o termo “metadisciplinar” em conjunto com a idéia de “um novo paradigma do conhecer” (p.77). - ‘meta’ significando ultrapassar e conservar - conta igualmente.  (pp. 76 , grifos meus)

Ao longo de todo o caminho que segui no tratamento dos dados, persegui o objetivo de encontrar as ligações de solidariedade existentes (melhor, as que eu enxergava) entre as duas teorias que escolhi (originárias de campos disciplinares diferentes). Neste sentido, parafraseando Morin, este estudo mostra que as disciplinas serão sempre plenamente justificáveis quando nós, pesquisadores, buscarmos não ocultar as realidades globais. ‘Não ocultar as realidades globais’ no sentido de tentarmos compreender as ligações de solidariedade existentes entre as disciplinas, ao mesmo tempo em que tentamos conceber e compreender a realidade (de forma mais ampla) através destas ligações solidárias que conseguirmos estabelecer. 
Portanto, entendo que a causa primeira do problema da hiper-especialização nos campos do saber não se circunscreve à própria disciplinarização do conhecimento, mas, sim, à forma como concebemos o conhecimento e o mundo que tentamos conhecer.

IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO
	Esta seção está dividida em duas. Na primeira, caracterizarei um fenômeno sócio-ambiental como um sistema complexamente organizado. Para tal, apóio-me na teoria-método de Edgar Morin. Na segunda, estabeleço uma relação entre a limitação compreensiva diante da complexidade das questões ambientais e a incapacidade discursiva que as sociedades contemporâneas apresentam diante de tais questões; já tendo como subsídio, para esta relação, uma conceituação teórica ‘da complexidade das questões ambientais’. Para alcançar este objetivo da pesquisa, analiso os mesmos dados, ou seja, o mesmo episódio de ensino, buscando, na teoria ideológico/enunciativa da linguagem de Mikhail Bakhtin, elementos teóricos para tal relação.

	1. Por uma compreensão complexa das questões ambientais
	Segundo Edgar Morin (1999-a), o termo complexidade não se apresenta como receita, como solução, mas como desafio e como uma motivação para pensar (p.176). Da mesma forma, complexidade não é sinônimo de compreensão completa e nem de complicação, mas sim de compreensão dos desafios que temos de enfrentar no momento da ação, devido ao conhecimento incompleto que temos da realidade. Sendo assim, complexidade não é um conceito, mas uma forma de enxergar a realidade. O pensamento complexo busca um princípio de explicação mais rico da realidade; esforça-se por avançar para além de um pensamento reducionista ou de um pensamento holista Para Morin, tanto o pensamento reducionista quanto o pensamento holista são pensamentos mutilantes. O primeiro mutila a visão do todo em prol da visão das partes; o segundo mutila a visão das partes em prol da visão do todo. tentando conceber a problemática de uma ordem organizacional. Neste sentido propõe um diálogo entre os conceitos de ordem-desordem-organização na tentativa de compreender as várias dimensões dos fenômenos sem os reduzir às unidades elementares (físicas, biológicas ou humanas), mas operando uma comunicação entre elas. 
	A análise a seguir unirá os dados, o referencial teórico, e os resultados da pesquisa no sentido de avançar na compreensão complexa das questões ambientais. 
A pergunta que norteará esta discussão parte dos dados coletados e, ao mesmo tempo, resume as idéias contidas nesta análise: “E, de repente... uma intrusa lagarta?... ou a instauração de uma nova ordem organizacional?” 

	Dentro do Jardim Botânico, Vera e Eva conduziam a turma em direção às palmeiras imperiais. (...)Vera, por diversas vezes, pedira que as crianças procurassem “pistas” de animais nos locais por onde passavam. Também, por diversas vezes, as crianças apontaram para algumas “pistas” que não foram muito valorizadas. Porém, desta vez, não ocorreu a mesma coisa. A lagarta gerou um grande rebuliço. As reações eram diversas. Alguns alunos queriam olhá-la, outros queriam tocá-la, pisá-la; outros, ainda, protegê-la. Algumas crianças se empurravam para ver, fotografar a lagarta ou para permitir que ela fosse filmada. Os professores somente observavam. (Viégas, 2002, pp. 91 e 92)

Segundo Morin (1997), a ordem complexa é singular a um determinado tempo e espaço: determina o sistema organizado, porém também é determinada pelas novas interações que ocorrem no sistema; é capaz de desenvolver-se a partir de novas desordens. A nova face da desordem (a desordem gerativa) desvenda-nos um mundo complexo, em constante devir, devir este marcado pelas desordens que geram constantes e novas interações.
 Em nível fenomênico, a perturbação (desordem) causada pela presença da lagarta gerara novas interações (ações e reações dos participantes da organização em formação). O movimento da lagarta e do grupo de alunos e professores estaria, a partir deste momento (que é um tempo histórico no qual o contexto deixa e dita a sua marca presente para o tempo futuro), marcado pela desordem gerada por este fato imprevisto (o aparecimento da lagarta). O devir da lagarta e daquele grupo social estariam marcados pelas novas interações que ocorreriam a partir do estado de desordem que se instaurava.  
O fato imprevisto, que gerou uma desordem em relação à ordem estabelecida anteriormente, produziu reações/ações por parte das pessoas. Porém as reações são mais do que ações, elas provocam interações. As interações são ações e reações recíprocas que modificam o comportamento ou a natureza dos elementos, corpos, objetos ou fenômenos (Morin, 1997, p.53). Diante de cada reação (mudança de comportamento) das pessoas ante a presença da lagarta, o animal também reagia (interagia - mudava seu comportamento), provocando novas e diversas ações (interações), por parte de cada uma das pessoas (entre si e de cada uma com a lagarta).
Estas interações, subseqüentes à desordem, não são previsíveis, pois são encontros aleatórios, porém, estes encontros aleatórios produzem efeitos (determinações singulares) que são próprios do contexto onde os encontros ocorrem. Estas determinações singulares impõem regras às interações.
 Estas regras impostas às interações podem tornar-se necessárias (tornarem-se imposições às interações), delimitando inter-relações mais estáveis que expressam uma nova ordem.  As determinações singulares que são ao mesmo tempo, imposições e ‘regras do jogo’ constituem o primeiro rosto da ordem geral (Morin, 1997, p. 52).
A imposição que surgiu dos encontros aleatórios causados pela desordem instaurada a partir do acontecimento imprevisto(encontro do grupo social com a lagarta) foi a ‘visão de mundo’ do grupo social formado por alunos-professores. Esta imposição regeu e estabilizou as primeiras inter-relações que configuravam a ordem de uma nova organização que se formava (fundada sob a égide de uma ordem que proporcionava regularidade e estabilidade às inter-relações). A ordem, desta nova organização que se funda (organização mais ampla que incluía o devir do grupo social alunos-professores e o devir da lagarta), só se expressa quando a organização se apresenta através de um quadro de inter-relações (interações mais estáveis, entre o grupo social e a lagarta).

Em um determinado momento, Eva e Vera voltam a se aproximar do grupo que está ao redor da lagarta, pois os alunos ficaram durante todo o tempo mexendo nela. (...) vários alunos que estavam ao redor dela já agem/reagem mais incisivamente aos movimentos desta. Um aluno quer pegá-la, Vera diz para que não mexa nela; outro quer movê-la com um pauzinho e a colega o impede; outro, ainda, a chuta e vários alunos reagem contra este ato que consideram uma maldade. A lagarta permanece praticamente imóvel.
(...)
Dois alunos começam a tocar a lagarta com pequenos galhos que haviam encontrado no chão. Um empurrava a lagarta em direção a um galho que o outro segurava. Vera, agora com toda a sua atenção voltada para a lagarta, sugeriu aos alunos que não a empurrassem, simplesmente deixassem o pequeno galho parado para observarem se ela subiria nele sozinha. Assim o fizeram. Todos ficaram observando. A atenção era total. A lagarta subiu sozinha no galho deixando os alunos e professores com uma expressão de contentamento.	 (Viégas, 2002, pp. 92,93,97,98)
		
Como foi visto, as imposições são determinações singulares que impõem regras às interações do sistema tornando estas estáveis (são as inter-relações na organização dos sistemas complexos). Da mesma forma, na própria constituição dos sistemas organizados, emergem propriedades ou qualidades novas. Qualidades estas que provém das inter-relações entre as partes e que são consideradas como produtos da organização - as emergências. As emergências são traços próprios de um sistema e que se apresentam como qualidades fenomênicas que emergem a partir do momento em que as inter-relações tornam-se necessárias e o sistema se constitui. Considero que ‘o sentimento’ é uma qualidade própria a este sistema e que emergiu a partir das inter-relações entre as partes, ou seja, é uma qualidade nova emergente da unidade global que se formou (Morin, 1997, p.103).
A emergência tem algo de relativo ao sistema que a produziu e de que depende (Morin, 1997, p.105). O sentimento que emerge é o de ‘poder sobre a vida da lagarta’ e ele é um traço fenomênico relativo às inter-relações iniciais que organizaram este sistema, já que esta inter-relação advém da imposição inerente à sua formação - a visão de mundo simplificadora/reducionista do grupo social. O sentimento de poder sobre a lagarta, que emergiu desta nova organização, é dependente das inter-relações do sistema e, conseqüentemente, dependente desta visão de mundo. 
Tanto a imposição (visão de mundo) quanto a emergência (o sentimento) nos faz conceber uma idéia de transformação das partes quando participantes de um todo complexamente organizado. Portanto, ao mesmo tempo em que a unidade global (o sistema) toma forma, suas partes se transformam (expressam características próprias à sua inserção no sistema). Neste sentido, o sistema é ao mesmo tempo superior, inferior e diferente da soma das partes (Morin, 1997, p.111).
	A análise dos dados sob a perspectiva da teoria-método de Edgar Morin possibilitou a delimitação e a caracterização de um fenômeno ambiental (composto por elementos naturais e por um grupo social) como um objeto complexamente organizado. Desta forma é possível discutir que:
·	   a visão de mundo complexa, caracterizada na análise dos dados, traz para dentro da compreensão de um fenômeno sócio-ambiental a relação de cumplicidade organizacional existente entre a visão de mundo do grupo social e os elementos ‘da natureza’ que dele participam, ou seja, a visão de mundo complexa possibilitou a caracterização de um objeto complexo sócio-ambiental.
·	   a limitação compreensiva que as sociedades contemporâneas apresentam diante dos fenômenos ambientais se localiza na dificuldade de compreendermos um fenômeno que incorpora e organiza, em si, elementos naturais e sociais.

	2. Um mundo organizado complexamente: entre a limitação compreensiva e a incapacidade discursiva. 		
Segundo estudos bakhtinianos a consciência adquire forma e existência nos signos criados por um grupo organizado no curso de suas relações sociais (Bakhtin, 1992, p.35), sendo assim, a mudança na visão de mundo da sociedade ocidental, tão preconizada pelos documentos relativos à educação ambiental, deve ser acompanhada por uma mudança no discurso sobre as questões ambientais. Porém, para Bakhtin, esta relação entre formação de consciências e construção de linguagens, não é uma relação linear, mas sim, dialeticamente constitutiva. Portanto, a análise a seguir não localizará no discurso ou na mudança de visão de mundo a causa primeira de uma ‘limitação compreensiva’ e de uma ‘incapacidade discursiva’, das sociedades contemporâneas diante dos problemas ambientais. Mas, tentará compreender o movimento constitutivo existente entre linguagem e consciência.
A análise a seguir necessitaria da transcrição completa do episódio, o que não é possível acontecer em um trabalho na forma de artigo. Portanto, organizarei os dois próximos itens de análise da seguinte forma: primeiro, apresentarei as conclusões das análises feitas para, posteriormente, apontar alguns elementos (teóricos, dos dados e da análise) que são fundamentais para a compreensão das conclusões.

a.	Da limitação compreensiva em relação ao mundo complexo à manutenção da incapacidade discursiva.
A partir da idéia da existência de uma limitação compreensiva em relação à realidade vivida/construída pelo grupo social, a análise do episódio aponta para uma manutenção da incapacidade discursiva em relação a esta realidade devido a dois motivos: a não existência de forças temáticas que dêem um sentido aos enunciados que são tecidos sobre esta realidade complexa e devido à substituição destes enunciados por outros enunciados que carregam forças temáticas que têm uma apreciação do grupo social em questão. 
Alguns elementos de análise para a tirada destas conclusões serão descritos a seguir.
Bakhtin (1992) postula que o todo do enunciado reflete as condições específicas e as finalidades (...) duma ou doutra esfera da atividade humana (p.279), ou seja, ele é um gênero discursivo por conter três elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional (id.). O tema (conteúdo temático) tem um valor enorme na teoria bakhtiniana, pois é ele que circunscreve o enunciado em ‘amarras’ históricas e sociais, dando-o um sentido/ tornando-o único, individual e irreproduzível.
A análise dos enunciados do turno 1, até o turno 30 deste episódio de ensino  nos mostra que os enunciados dos alunos refletem uma realidade ainda não compreendida, pois observamos enunciados que não são compostos por forças temáticas definidas. São enunciados que refletem uma realidade inacabada e a busca de um sentido para as palavras que tentam refletir esta realidade. 
A primeira dúvida que transparece ao longo destes turnos é: como posso afirmar que existe uma limitação compreensiva, por parte dos alunos, em relação à realidade organizacional complexa, se são eles, os alunos, que constroem, praticamente, todos os enunciados desta parte do episódio? O motivo para minha afirmativa é que considero os enunciados dos alunos, neste trecho do episódio, como palavra persuasiva (Bakhtin, 1998). 
Sendo a palavra dos alunos persuasiva, ela carece de autoridade e não é reconhecida socialmente. Não observamos ao longo deste trecho do episódio um enunciado de aluno que seja ‘vestido’ de alguma autoridade diante dos outros alunos, ou mesmo diante dos professores. Da mesma forma, os professores não dão um reconhecimento social a estes enunciados dos alunos. O que vemos, no turno 12 (Eva - É uma lagarta, gente.) é a palavra autoritária do professor que se apresenta na qualidade de um enunciado com a informação correta, porém os alunos (enquanto ouvintes) não aceitam o conteúdo deste enunciado, uma vez que, nos turnos seguintes, continuam discutindo se o animal em questão é uma lagarta ou centopéia. 
Podemos observar que, neste trecho do episódio, o interesse expresso pelos alunos em ouvir a fala dos outros alunos é claro e notório, porém este interesse não é expresso pelos professores (eles praticamente não assumem uma atitude responsiva ativa diante dos enunciados dos alunos). Para os professores esta fala persuasiva dos alunos não tem uma importância dentro daquela situação social. 
Para compreendermos esta diferença de postura entre a posição responsiva de alunos e professores até o turno 30 deste episódio, precisaremos recorrer a uma característica postulada por Bakhtin em relação à palavra persuasiva: o inacabamento de sentido.
 Diante daquela realidade complexa que se delineava (a formação de um sistema complexo onde o grupo social e a lagarta começavam a fazer parte de uma ordem organizacional), nem alunos nem professores a compreendiam enquanto tal. Portanto, não havia um tema definido disputando a significação contextual das palavras. 
Uma das estratégias propostas no roteiro (elaborado na escola para a excursão) era a de que os professores dessem oportunidade aos alunos para observarem ‘pistas’ de animais que vivem no Jardim Botânico. Esta estratégia estava relacionada a um dos objetivos da excursão que era o de que os alunos identificassem hábitos de vida de alguns animais e suas relações com o meio ambiente. Portanto, o primeiro enunciado verbal deste episódio, turno 2 (Vera - Vejam os animais. A gente pode ver algumas pistas de que eles passaram ou estão por aqui, né?) é marcado pela fala de Vera que indica o que os alunos deveriam fazer ao longo do percurso entre a árvore de pau-brasil e as palmeiras imperiais (observações estas também previstas no roteiro da excursão).
O enunciado dos professores só volta a ser visto no turno 12, onde Eva dá a informação de que o animal encontrado é uma lagarta. É interessante observar que, entre os 30 primeiros turnos que compõem a transcrição desta parcela do episódio, somente 2 são enunciados verbais dos professores, 27 são enunciados verbais e não verbais dos alunos, um (o primeiro) é referente à movimentação de alunos e professores. Podemos observar, também, que todos os enunciados dos professores, até este momento, estavam diretamente associados ao papel que estes desempenhavam no grupo social: o de professores que orientavam um grupo de alunos ao longo de uma excursão, o de alunos que deveriam seguir as instruções e ouvir as explicações dos professores ao longo da excursão. Porém, como neste momento do episódio os alunos dominaram todo o contexto de enunciação, estes não assumem, claramente, a posição de alunos que estão sendo orientados por professores (com exceção dos turnos iniciais onde os alunos cumprem uma orientação de Vera). Da mesma forma, observamos que a atitude responsiva dos professores em relação aos enunciados dos alunos é ínfima, pois, os professores não reconheciam, nos gêneros discursivos escolarizados, um o qual pudessem utilizar para ‘dar conta’ daquela realidade que se apresentava.
A partir do turno 30, a não compreensão desta realidade complexa pelos professores/alunos, assume um outro movimento discursivo em relação às forças temáticas que comporiam os enunciados: um movimento de substituição do próprio discurso que carregava uma temática inacabada (que buscava um sentido para a palavra) por um discurso com enunciados acabados, com um tema definido. Este movimento discursivo orientado pelos professores rompe a possibilidade do grupo social construir enunciados que pudessem ser objeto de sentido para aquela realidade complexa que se construía naquele espaço-tempo (a formação de um sistema sócio-ambiental). 
Observamos que esta parte do episódio se inicia (turnos 31, 32 e 33) com as professoras chamando a atenção dos alunos para a importância de observarem as palmeiras imperiais, objeto este que estava previsto para ser observado no roteiro da excursão que as professoras deveriam seguir. Podemos observar, também, que a partir do turno 31 até o turno 80 a relação quantitativa entre a atitude responsiva de alunos e professores se modifica. Pode-se constatar que, dos 50 turnos existentes nesta parte do episódio, 26 são enunciados dos professores e 24 dos alunos. Apesar do quadro numérico em relação às falas de professores ter se alterado nesta parte do episódio, o motivo dos enunciados dos professores é o mesmo: os professores ocupavam, no grupo social, o mesmo locus citado anteriormente. 
Ainda nesta parte do episódio, observamos, também, que um grupo de alunos assumia a posição esperada pelos professores: os de alunos que participavam de uma discussão orientada por estes, discussão esta que envolvia um outro objeto de estudo (as palmeiras imperiais) programado na elaboração do roteiro da excursão. Porém, um outro grupo de alunos não assumia esta posição, pois se manteve permanentemente ao redor da lagarta. Percebo que nesta parte do episódio a atitude responsiva entre alunos e professores acontece, porém, entre o grupo de alunos que permanece em torno do professor (que não são todos os alunos).
Apesar da luta temática Para Bakhtin (1992), no universo discursivo, os temas estão ligados aos enunciados; desta forma o enunciado individual tem relação com os espaços/práticas sociais onde os temas disputam a significação destes.
 existente nesta parte do episódio, observo que a palavra autoritária do professor (que é uma palavra com um acabamento temático e pertencente a um gênero discursivo) foi extremamente valorizada pelos alunos na aula subseqüente à excursão, já em relação à palavra persuasiva dos alunos, o mesmo não aconteceu. Nesta aula, que ocorreu no dia seguinte, Eva elaborou um texto coletivo com os alunos sobre a excursão e, depois, pediu que cada um desenhasse as coisas mais importantes que viram no Jardim Botânico. Analisando estes dados foi possível observar que no texto coletivo não foi encontrada nenhuma referência à lagarta, só encontramos referência à observação de outros animais e árvores (todos os outros elementos presentes no texto também eram elementos que foram objetos de observação previstos no roteiro). Já nos desenhos, podemos observar que um aluno registrou a aparição da lagarta em meio a vários outros elementos; nos outros 21 desenhos, três registram explicitamente as palmeiras imperiais e os outros 18 desenhos registram pelo menos algum elemento que era objeto de observação previsto no roteiro.

b. Da incapacidade discursiva diante da complexidade do mundo à manutenção da limitação compreensiva.
A análise da segunda parte do episódio foi intitulada desta forma porque ela aponta para as seguintes conclusões:
	a esfera social escolarizada não dispõe de forças temáticas que disputem um sentido para os enunciados que refletem uma realidade complexa;
	os professores não consideraram os enunciados com um inacabamento de sentido como enunciados que tivessem uma importância para aquela esfera social;

naquele momento, uma das possibilidades de existir uma abertura que pudesse levar o grupo para além de uma limitação compreensiva sobre a complexidade da realidade existente, se localizava na construção de enunciados com um inacabamento de sentido.

Alguns elementos de análise, para a chegada a estas conclusões, serão descritos a seguir.
	A partir do turno 81, quando todos voltam a ficar ao redor da lagarta, a relação de equilíbrio entre os enunciados se altera novamente. Observo que, dos 32 turnos existentes nesta parte do episódio, somente um é enunciado verbal das professoras - mais especificamente de Vera -, sendo encontrados, também, quatro enunciados não verbais onde elas participam. Vinte e seis enunciados (pois um é de uma mãe que acompanhava a excursão) são enunciados verbais e não verbais específicos dos alunos. Considero que esta diferença é marcada pelo fato de que os enunciados construídos a partir do turno 81, já não tinham as amarras do roteiro que os professores seguiam ao longo da excursão. O turno 80 marca o final da orientação que os professores deveriam dar aos alunos nesta parte da excursão. 
	Porém, apesar deste desequilíbrio, observamos que o início deste trecho do episódio é marcado por dois enunciados dos professores. O primeiro é o de Eva, no turno 81, onde, através de sua movimentação, volta a abrir a possibilidade para que todo o grupo, professores/alunos, participasse ativamente daquela realidade existente (o encontro do grupo social com a lagarta). O segundo, de Vera, no turno 82, quando sugere aos alunos que deixem a lagarta se movimentar livremente para verem qual seria a sua reação à atitude deles (ou seja, à atitude deles pararem de cutucar a lagarta com o pauzinho).
O movimento da lagarta no sentido em que o grupo esperava (eles esperavam que a lagarta subisse no galho) gera um contentamento por parte das pessoas que formavam este grupo. Conseguimos observar este sentimento de contentamento através da expressão sorridente de alunos e professores (turno 88) e através do enunciado verbal de um aluno, nos turnos 87 e 91 (Aluno - Ela é olímpica! Ela é campeã, gente! Ela é campeã! (...) É campeã! Tã! Tã! Tã! É campeã! Tã! Tã! Tã! É campeã! Tã! Tã! Ta!). 
Considero que, neste momento, o metassistema organizado, formado pelo grupo social/lagarta, teve na expressão de seu sentimento algo de novo em relação a este metassistema, pois, por um instante, o sentimento que a lagarta proporcionava às pessoas era diferente do sentimento que se expressava anteriormente (o de poder sobre a vida da lagarta). 
A partir da compreensão da formação de um metassistema complexo neste episódio de ensino, algumas perguntas emergem: na esfera deste grupo social, qual gênero discursivo poderia ser utilizado pelos professores no sentido de refletir esta realidade complexa? o conhecimento escolar, que tem suas bases na ciência moderna, possui forças temáticas que possam estabilizar enunciados escolares (criar gêneros discursivos) para dar conta desta realidade complexa? a ciência moderna (que só enxerga um objeto ontológico, simples e reduzido) é capaz de oportunizar a criação de forças temáticas para a compreensão de uma realidade na qual os objetos complexos (os sistemas complexos) são constituídos permanentemente, não contêm relações simples em sua ordem organizacional e não são redutíveis em partes?
 Considero que todas as respostas para estas perguntas são negativas. 
Portanto, na ausência de um tema que disputasse um sentido para os enunciados construídos diante desta realidade complexa, quais movimentos discursivos se apresentavam como movimentos que expressariam uma intenção para o discurso dos professores, após o turno 88 (Os professores sorriem e vários alunos expressam uma atitude de contentamento diante do comportamento da lagarta.)? Ou os professores continuariam participando da fala persuasiva junto aos alunos (fala esta que tinha um inacabamento de sentido, não tinha um tema definido) ou os professores construiriam novos enunciados que carregassem um tema (que desse um sentido à palavra). Sendo assim, observo, no turno 89, a decisão tomada pelas professoras (Os professores se afastam tentando levar as crianças para um outro lugar - a cascatinha. Um grupo segue os professores porém, um outro grupo, permanece ao redor da lagarta.). O afastamento das professoras, seguindo em direção à cascatinha, apontava para a segunda intenção discursiva, pois, no roteiro da excursão, esta seria a próxima parada e que tinha o objetivo dos alunos observarem a importância da qualidade da água para a vida dos animais e plantas da região. 
Considero que a ausência de um tema definido para os enunciados ocasionou a ínfima atividade responsiva dos professores neste trecho do episódio. Sendo assim, observo que a partir do turno 90 (‘Um menino retoma o pauzinho que havia jogado ao chão e tenta levantar a lagarta com a ajuda dele.’) não são encontrados mais enunciados dos professores neste episódio. Encontramos, sim, a fala persuasiva dos alunos que permanecem tendo um forte interesse naquela realidade concreta. 
Considero, também, que a decisão dos professores de se afastarem da lagarta em direção à cascatinha, assume a posição de um enunciado autoritário que expressa um índice apreciativo em relação aos enunciados que iriam se estabelecer posteriormente. Observo, então, que os enunciados posteriores sobre aquela realidade complexa, que tinham um alto grau de persuasão (tinha um objetivo para estes ouvintes - a relação direta com àquela realidade que se apresentava), não se estabelecem por muito tempo. O afastamento das professoras fora um enunciado autoritário para os alunos, eles deveriam aceitá-lo na íntegra: deveriam seguí-las em direção à cascatinha. 

IV – CONCLUSÕES

	A partir da análise feita com base na teoria-método moriniana, foi possível caracterizar um objeto complexo sócio-ambiental. Esta caracterização do objeto sócio-ambiental como um objeto complexo (como um metassistema) nos dá condições de incluir em uma mesma unidade de análise movimentos, relações, devir ‘da natureza’ e das ‘sociedades humanas’. É importante lembrar que, desde os marcos iniciais na Conferência de Tbilisi (1977) A Conferência de Tbilisi e a de ThessaloniKi foram a I e a III Conferências Intergovernamentais de Educação Ambiental., a proposta de uma Educação Ambiental tenta aproximar elementos biológicos e elementos culturais. A última conferência deste porte, a de Thessaloniki (1997) reforçou e aprofundou esta idéia, indicando que a diversidade biológica e a diversidade cultural são aspectos de um mesmo fenômeno (apesar de serem sempre consideradas tão antagônicas).
Porém, o presente estudo também avança sob a análise das relações existentes entre a limitação compreensiva que temos diante dos complexos problemas ambientais e a incapacidade discursiva que apresentamos diante desta problemática. A partir desta análise foi possível identificar alguns elementos que caracterizam a forma pela qual os discursos escolares criam obstáculos para a compreensão das relações ambientais em toda a sua complexidade: a inexistência de uma força temática que dispute o sentido dos enunciados para uma realidade complexa e a apreciação social que um discurso, que carrega a temática de uma ciência que constrói um objeto simples, reduzido e atemporal, tem no contexto escolar. Não podemos esquecer que estes elementos discursivos identificados estão intimamente relacionados com a limitação compreensiva que apresentamos diante destes fenômenos.
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