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1- Sobre escola, formação docente e o ensino-aprendizagem de Ciências
Se a  Ciência é um tipo de cultura construida  por homens e mulheres ao longo dos séculos, apropriar-se desta forma cultural não se reduz a aprender uns nomes ou fórmulas, ou a repetir idéias descobertas por outros. Se assim fosse, não resta dúvida de qualquer meio que transmitisse esta informação adequadamente poderia promover este tipo de aprendizagem e não seria necessário gastar tempo de professores e professoras para conhecerem estas informações.
Este estudo parte do suposto de que os conceitos ensinados na escola são construções culturais, internalizados pelos indivíduos ao longo de seu processo de desenvolvimento, ou seja, num processo em que atividades externas, funções interpessoais, transformam-se em atividades internas, intrapsicológicas (Oliveira, 1991). Sob este aspecto, estamos considerando que as mediações pedagógicas são fundamentais para o processo ensino-aprendizagem.
Coll (1996) diz que a aprendizagem não consiste em uma mera cópia, reflexo exato ou simples reprodução do conteúdo a ser aprendido mas, sim, em um processo de construção ou reconstrução, no qual as contribuições dos alunos desempenham um papel decisivo, visões simplistas e ou restritas de se conceber o processo de ensino, com certeza não possibilita compreender a complexidade do ato de ensinar. Com isso, queremos chamar a atenção para o fato de que o ato de ensinar está além da transmissão de conhecimentos, uma vez que só se pode transmitir conhecimentos se esses forem concebidos em termos rígidos, como prontos e verdadeiros. 
A literatura recente no campo da Educação das Ciências da Natureza vem afirmando a importância de se reconhecer que, desde muito pequenas, as crianças já procuram explicações razoáveis e confiáveis para inúmeras situações com as quais se deparam no seu dia-a-dia e, antes mesmo de saber o que vem a ser uma aula de Ciências, meninos e meninas já vem desenvolvendo suas idéias de como e porque as coisas são como são (Osborne; Freyberg, 1991). 
A educação escolar tradicional tende a apresentar suas aulas usualmente transmitidas de forma oral, na qual as palavras (conceitos, nomes, formas), precisam ser ouvidas e memorizadas para posteriormente serem repetidas. Na maioria das vezes, grande parte destas palavras não possui significado algum para os alunos, ou seja, não possuem ligação alguma com o real, o que acaba por descartar a realidade. A ausência de ligação com o real se dá principalmente pelo fato de os alunos tenderem a atribuir significados para as palavras, e que foram elaborados através de suas experiências cotidianas, na maioria das vezes diferentes dos significados atribuídos pelo professor. O que acontece, então, é que quando o professor apresenta ao aluno aquele significado, formado por palavras que não lhe fazem nenhum sentido, este acaba por desviar sua atenção para uma área simbólica totalmente desconectada do real, e constituída por termos que serão memorizados até o momento da avaliação, para então desaparecerem. Tais condições deixam de possibilitar, aos aprendizes, momentos pouco adequados para fazerem seus questionamentos, exporem suas idéias e demonstrarem o resultado de suas aprendizagens, geralmente através de exames e atividades de fixação. Afirmaríamos, como Bakhtin (1986), que toda palavra está carregada de um sentido vivencial, porque ela é a essência da comunicação humana, isto é, todo discurso tem sentido e representação. Ainda, a representação que o professor possui de seus alunos, o que pensa e espera deles, as intenções e capacidades que lhes atribui, não somente é um filtro que o leva a interpretar de uma ou de outra maneira o que fazem, a valorizar de um ou de outro modo as aprendizagens que realizam, a reagir de forma diferente ante seus progressos e dificuldades, mas que pode chegar, inclusive, em certas ocasiões, a modificar o comportamento real dos alunos na direção das expectativas associadas a tal representação (Coll e Miras, 1996). 
O indivíduo que é hoje um professor, com certeza já foi aluno e durante este período também  incorporou, através de seus professores, modelos de ensino que foram adquiridos de forma não-reflexiva, como algo natural, óbvio, escapando assim à crítica. (Carvalho e Gil-Pérez, 1993). Esta chamada formação ambiental do professor tem norteado um modelo de ensino-aprendizagem com sérios obstáculos para uma atividade docente inovadora. Dito de outra forma, são concepções espontâneas incorporadas e aceitas ao longo do tempo que, de forma  acritica e não-reflexiva (Schön, 1992; Zeichner, 1993) passaram a fazer parte da vida do docente. Mesmo tendo recebido durante sua formação acadêmica noções diferenciadas da prática de ensino, ao ser introduzido no cotidiano escolar e, passando assim, a ter contato com outros professores que na maioria das vezes já desempenham a prática docente há algum tempo e com todos os mecanismos que regem a estrutura escolar usual, essas idéias que sugerem uma prática de ensino inovadora, acabam assumindo uma posição muito discreta em sua vida, visto que se tornam muito mais presentes e viáveis as atitudes e os comportamentos assumidos pelos professores com os quais este passa a se relacionar. (Gauche, 1993).
Um professor precisa saber lidar com o conhecimento da sua área não só em termos específicos, mas históricos, filosóficos e epistemológicos, mas também, para assumir-se enquanto professor, necessita ter conhecimento das dificuldades que certos conceitos científicos representam para os alunos no curso da aprendizagem, e saber como lidar com elas. Quanto ao ensino de Ciências, por exemplo, deve-se considerar a mediação pedagógica necessária para que realmente haja a aprendizagem significativa por parte dos alunos. Ausente a perspectiva pedagógica, o professor não saberá mediar adequadamente a significação dos conceitos, com prejuízos sérios para a aprendizagem de seus alunos (Maldaner, 2000). De modo geral, os estudantes dos cursos de formação e até mesmo professores que já estão lecionando, acabam por demonstrar certa desmotivação e até mesmo despreocupação com relação `as questões pedagógicas, visto que, na maioria das vezes, estas lhes foram apresentadas de forma totalmente desvinculada dos problemas que estes percebem no seu dia-a-dia. Se se orientasse os professores `a apresentações expositivas, mas com consistência teórica, certamente se proporcionaria a eles um trabalho em que estes pudessem abordar questões de seus interesses e as contribuições teóricas passassem a ser valorizadas. É necessário, pois, que o processo de formação dos professores seja compreendido como uma (re)construção de  conhecimentos específicos em torno do processo de ensino-aprendizagem das Ciências, que deverão se integrar em um todo coerente. (Carvalho; Gil-Pérez, 1993). 
Pode-se dizer que, com algumas diferenças, a maioria das instituições de formação de professores tem, de modo geral, se apoiado no modelo da racionalidade técnica, modelo este que estabelece uma clara hierarquia entre o conhecimento científico básico e as derivações técnicas da prática profissional. O que geralmente acontece é que, primeiro ensinam-se os princípios científicos relevantes, depois a aplicação desses princípios e, por último, tem-se um ‘practicum’ (momentos estruturados de prática pedagógica, estágios, aula expositiva, aula prática, etc), cujo  objetivo é aplicar à prática  cotidiana os princípios da ciência aplicada (Zeichner, 1992).
Em outras palavras, se diz o que ensinar de forma totalmente desvinculada do como e do porque ensinar, ampliando mais e mais o distanciamento da relação teoria e prática. Morin (2000) diz que existe complexidade quando os componentes que constituem um todo são inseparáveis entre as partes e o todo, o todo e as partes. Quanto mais os problemas se tornam multidimensionais, maior a capacidade de se pensar. Uma inteligência incapaz de perceber o contexto e o complexo planetário fica cega, inconsciente e irresponsável

2- A investigação
A presente investigação teve por objetivo caracterizar a percepção de alunos de 5ª a 8ª séries do nível fundamental sobre o ensino de Ciências, identificando seus principais questionamentos sobre o papel do professor no processo ensino-aprendizagem. Para tanto, procuramos, em termos operacionais, caracterizar suas percepções sobre o ensino de Ciências registrando o que consistia, para eles, problemas/falhas no processo ensino-aprendizagem, configurando desse modo suas manifestações em relação à superação dos problemas/falhas apontados, sobretudo no que se refere ao rol de conteúdos científicos que lhes eram apresentados. De natureza etnográfica (Ludke; André, 1986; Bogdan; Biklen, 1994) a investigação teve como universo uma escola pública do interior do Estado de São Paulo, onde a autora principal do estudo atuava como docente de Ciências. O problema da investigação emergiu de reuniões de HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo) onde se discutia, frequentemente, as manifestações contínuas dos alunos sobre o ensino de Ciências, em particular suas queixas.
Foram investigados 156 alunos de 5ª à 8ª séries supondo-se que, com idades diferenciadas e ainda algumas expectativas também específicas, poderiam oferecer uma visão mais ampla entre as diferenças e comunalidades de idéias expressas por eles. As questões foram abertas e respondidas em papel sulfite. Inicialmente foi adotado o critério de uma análise global das respostas, para então serem construídas as categorias mais pertinentes `a análise dos conteúdos das falas dos alunos (Bardin, 1991).
As questões formuladas foram:
·	Como são as minhas aulas de Ciências, o que eu gosto e não gosto nelas? Por que?
Esta questão tinha, como  objetivo, procurar conhecer a visão dos alunos sobre as aulas de Ciências, como percebiam a metodologia de ensino utilizada pelo professor, a importância dos conteúdos científicos que eram desenvolvidos, como ocorria a interação entre professor e alunos. Pretendíamos, dessa forma, que os alunos, ao dizerem o que era agradável/desagradável em suas aulas de Ciências, acabassem por  descrever quais os métodos utilizados pelo seu professor que eles aprovavam. Por outro lado, quando estes se referissem ao que lhes era desagradável em suas aulas, nos indicassem, tanto no que se referia aos conteúdos apresentados, quanto ao método utilizado pelo professor, o que deveria sofrer modificações ou até mesmo ser abolido nas aulas de Ciências. 
·	Como eu gostaria que fossem as minhas aulas de Ciências? Por que?
Um dos objetivos desta questão era  conhecer uma aula de Ciências considerada como “uma boa aula” isto é, o que deveria existir em uma aula de Ciências para que esta viesse ao encontro das expectativas dos alunos. Através da descrição do que seria uma aula ideal, talvez fosse possível identificar quais os conteúdos científicos que deveriam ser ensinados e os recursos metodológicos de ensino que os professores poderiam utilizar para desenvolvê-los, visto que estes, uma vez bem aceitos pelos alunos, certamente poderiam vir a proporcionar uma aprendizagem significativa e relevante.

3- Prática docente e ensino de Ciências: tendências dos dados
Através das respostas dos alunos foi possível constatarmos que estes, de modo geral, quando se referem ao ensino de Ciências, o fazem de forma positiva, deixando claro sua disponibilidade e interesse em relação às Ciências que, segundo afirmam, são interessantes, gratificantes e “legais”. Constatamos ainda que eles foram coerentes em suas respostas, pois, não houve divergência entre o que respondiam na primeira questão e o que respondiam na segunda. Ou seja, se apontavam algum aspecto positivo em suas aulas, ao responderem a primeira questão reiteravam esta opinião ao responderem a segunda, colocando o aspecto antes ressaltado como parte da aula que eles gostariam de ter. De forma semelhante, se apontassem um aspecto que, segundo eles, era ruim, procuravam justificar o porquê de sua opinião. Outro aspecto que ficou bastante visível foi que, mesmo em se tratando de alunos de séries diferentes e, consequentemente, de idades e interesses supostamente diferenciados, as opiniões expressadas sobre as aulas, de modo geral, coincidiram em muitos aspectos. Várias foram as vezes em que as expressões utilizadas para descreverem as aulas eram as mesmas, sem que tivesse havido, por parte dos alunos, qualquer tentativa de “cópia” ou de “combinação” de respostas. A seguir, procuraremos apresentar as principais categorias que desenhamos para efetuar as análises das manifestações registradas.

3.1- Sobre as temáticas de Ciências 
Do total de 156 alunos respondentes, 39% se referiram aos conteúdos  desenvolvidos  em  Ciências, geralmente  para indicar temas que gostariam de estudar. Isto se evidenciou tanto na primeira quanto na segunda questão. Foi possível observarmos que os alunos se referiram de forma positiva às temáticas que têm sido apresentadas nas aulas, deixando claro, em determinados momentos, que o que os faz gostar da aula de Ciências é justamente o tipo de conteúdo que é desenvolvido, e como ele é desenvolvido. 
Dentre os vários temas citados pelos alunos, o de maior referência (41%), foi corpo humano. A partir desse indicador, foi que pudemos evidenciar as questões mais pertinentes sobre suas percepções à respeito do ensinar e aprender Ciências.
Importante destacar que, desde a 5ª série, já existe um grande interesse dos alunos pelo estudo de seus corpos, interesse que permanece, como pudemos observar, durante as séries subsequentes. É possível perceber, ainda, que os alunos querem obter informações sobre a estrutura funcional, organizacional e sobre os processos de desenvolvimento do corpo humano, conhecendo como é formado o seu corpo, como este funciona e quais e como são as transformações que ocorrem com este, principalmente na fase da adolescência. Vejamos alguns exemplos:
(...) Gostaria de aprender as transformações de uma criança para adolescente.(aluna de 6ª série)
(...) Gostaria que cada dia ela( a professora) pudesse dar um texto sobre corpo humano, falasse sobre drogas, aids. (aluna de 5ª série)
(...) Gosto quando a professora fala sobre nossa adolescência, sobre nossa saúde.(aluna de 6ª série)
Embora aproximadamente 16 % dos alunos não se referissem diretamente ao estudo do corpo humano, acabaram citando temas que estavam diretamente relacionados a ele como, por exemplo, saúde, ambiente, sexualidade, drogas, doenças sexualmente transmissíveis (DST), reprodução. Exemplos de algumas manifestações:
(...) Gostaria de estudar reprodução humana, doenças, como evitar aids e como não engravidar as mulheres.(aluno de 7ª série)
(...)Estudar sobre educação sexual, drogas e bebidas alcoólicas.(aluna de 6ª série)
(...) A matéria de Ciências é chata, só fica legal quando chega a parte de educação sexual, drogas e bebidas alcoólicas. (aluno de 7ª série)
Foi possível percebermos, através dessas respostas e das anteriores, o interesse dos alunos sobre suas sexualidades e sobre as doenças transmitidas através do sexo. Tais assuntos, para muitos, são passíveis de discussão e ou orientação apenas na escola, único local onde podem tirar suas dúvidas já que, em outros locais como suas casas, por exemplo, por vezes isto se torna impossível. Não cabe aqui discutirmos todos os motivos, mas estes vão desde desinformação das pessoas com as quais convive, até o fator timidez ou mesmo receio de falar sobre temas como estes com outras pessoas. Como diz esta aluna: 
(...) Gostaria que o professor falasse um pouco sobre nossa vida, porque tem muitos alunos que tem vergonha de falar sobre a adolescência.(aluna da 6ª série)
Interessante que os alunos parecem  sinalizar que seus interesses pelo estudo do corpo humano não é de interesse científico, mas, sim de interesse pessoal, um conhecimento sobre si próprio, a partir de seu próprio corpo, do seu contexto, ou seja, de sua própria vida. Afirmamos isto, principalmente, pelo fato de ser freqüente, nas respostas dos alunos, o uso do possessivo: o meu corpo, a nossa vida. Pudemos apreender que o sentido e o significado do possessivo na fala dos alunos é algo muito forte, podendo até dizer que isto, de certa forma, se dá pelo fato de as escolas, os professores, de modo geral, quando se referem ao estudo do corpo humano, via de regra, o fazerem de uma forma muito distante e que, na percepção dos alunos, se torna algo “do corpo de outro” e não do “seu próprio corpo”.
Usualmente se apresenta aos alunos um corpo humano coisificado, somente um objeto de estudo, algo inerte, uma figura que aparece no livro texto toda retalhada em órgãos, tecidos e sistemas que devem ser memorizados. Um corpo humano sem vida. O corpo humano é, desta forma, apreendido somente como “objeto” de consideração em estudos acadêmicos, enquanto os alunos parecem desejar tornar-se sujeitos do seu próprio corpo. Daí, advém a necessidade de nós, professores, tratarmos com  clareza  de questões referentes ao estudo do corpo humano, considerando que este não é uma máquina, mas, algo que tem vida, emoções, sentimentos que, juntos com os aspectos físicos, se constituem em dimensões de um único corpo.
A relação com nosso próprio corpo, em termos de conhecimento, auxilia e, por vezes, determina a forma pela qual os alunos vêm a conceber o corpo como um sistema integrado, que interage com o ambiente e que reflete a história de vida do sujeito. Lopes (1999, p 143 ) diz que "no decorrer de sua existência, através das relações sociais a que são submetidos, os homens vão construindo o conhecimento cotidiano, que é a soma de seus conhecimentos sobre a realidade e que utilizam de modo efetivo na vida cotidiana."
Porlán (1998), ao tratar da didática das Ciências, afirma que o futuro dessas didáticas tem que levar em conta e desenvolver-se em torno de quatro problemas interrelacionados: aprofundamento dos fins e fundamentos de um modelo alternativo de ensino-aprendizagem das Ciências, desenvolvimento de uma nova teoria de conhecimentos escolares, desenvolvimento de uma teoria de conhecimento profissional, propostas de formação para promover, por sua vez, a experimentação dos professores 
Tais reorientações estariam relacionados à pretensão da educação obrigatória em favorecer o desenvolvimento harmônico dos alunos, desconsiderando a confluência na escola de epistemologias e culturas diferentes (a científica, a cotidiana, a escolar, a profissional, etc.). A busca por  uma teoria que possa integrar os resultados dos estudos sobre as concepções e obstáculos dos alunos sobre as análises didáticas da História e Epistemologia das Ciências e sobre as implicações educativas das relações entre a Ciência-Tecnologia-Sociedade/CTS na problemática sócio-ambiental, teorias e estratégias que favoreçam compreender as concepções e obstáculos dos professores sobre análises das fontes disciplinares e os problemas práticos dos professores, e finalmente, planos e experimentos com propostas formuladoras de uma nova formação docente cujos princípios busquem superar o modelo tradicional de ensino-aprendizagem, tem sido a palavra de ordem na literatura recente das didáticas das Ciências.
Na medida em que o professor assumir que ele, como professor de Ciências e mediador social do saber, deve contemplar o conhecimento na sua perspectiva científica para que os alunos possam entender que o problema específico que o preocupa, como por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, drogas, gravidez precoce, tem implicações singulares, mas que estas implicações somente serão compreendidas em seu processo quando fundamentadas nas teorias específicas da área de saber e afins, articuladas com os fatores políticos, econômicos, éticos e sociais mais amplos, este terá um grande salto em sua abordagem de ensino.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências (1997,1998) destacam que é preciso compreender que cada aluno ou professor herda de seu meio de convívio, especialmente em família, um conjunto de idéias e crenças a respeito do corpo. Por isso, o conhecimento sobre o corpo humano, para esses alunos, precisa estar associado a um melhor conhecimento do seu próprio corpo. O corpo humano e temas afins de interesse dos alunos de 5ª e de 6ª séries, apresentados de maneira fragmentada, não permitem uma compreensão profunda e interdisciplinar visto que, de modo geral, ao desenvolverem os temas sugeridos à estas séries como Ar, Água e Solo (5ª série) e Zoologia e Botânica (6ª série)), os professores raramente fazem qualquer  relação entre estes e o Homem, como este interage com o meio em que vive transformando-o e sendo por ele transformado. Na 8ª série, talvez, o interesse dos alunos pelo estudo do corpo humano possa estar advindo da necessidade de retomarem o estudo sobre alguns temas referentes a este, estudados na 7ª série, e que  lhes  chamaram a atenção e que gostariam, portanto, de estudá-los nesse momento de forma mais aprofundada. Essas tendências, de certo modo, vem corroborar a idéia de ineficiência da forma em que usualmente se apresentam os conteúdos aos alunos. O que acontece é que, de modo geral, os professores ou repetem ‘coisas’ que os alunos já viram em séries anteriores citando as mesmas questões referentes ao corpo humano ou, em função da metodologia de ensino adotada, procedem do mesmo jeito,  mantendo o mesmo  distanciamento da  realidade que parece não satisfazer os alunos. Assim, a hipótese de um ensino fragmentado e distante da realidade não fica descartado.
A fragmentação do conhecimento científico, nos termos de Morin (2000) separou áreas do saber como a Biologia, Física e Ciências Sociais, isolando e distorcendo o conhecimento científico como um todo. Criada pela Ciência Moderna, a especialização do saber fragmentado retalha o conjunto complexo da realidade do conhecimento e do pensamento, tornando-o simplificador e incapaz de fazer conexões de modo integral em relação a um fenômeno. Seria interessante que, de acordo com o que foi até aqui  apresentado, que o professor fosse desenvolver, por  exemplo, temas referentes ao corpo humano fazendo-o de forma integrada, ou seja, procurasse apresentar a seus alunos um corpo encarnado, isto é, um corpo constituído de órgãos tecidos, sistemas, mas,  também  de experiências, sentimentos e emoções adquiridos e transformados através da convivência com outras pessoas e através do seu contato com o meio. Deste modo, ele estaria proporcionando ao aluno a oportunidade de estar a todo momento relacionando suas funções orgânicas, seus hábitos, suas necessidades, com as características climáticas de sua região, com os costumes da sociedade em que se insere e, ao mesmo tempo, estaríamos identificando as diversas emoções que, de uma forma ou de outra, também interferem no ritmo do seu organismo.

3.2- Sobre as aulas de Ciências
Quanto às respostas sobre como eram as aulas de Ciências, os alunos demonstraram que a adjetivação positiva, por eles utilizada, advém principalmente da temática, visto que a maioria criticou a monotonia e a previsibilidade das aulas de Ciências. Em síntese, estes afirmaram já saber, via de regra, como o professor iria começar, desenvolver e finalizar sua aula. Deixam claro que percebem a ineficiência de métodos que se centram na transmissão de conteúdos prontos e acabados, onde, como aluno, resta somente  copiar  as lições,  responder aos questionários e  posteriormente fazer suas avaliações. 
É importante, neste momento, destacarmos que as avaliações tradicionalmente se restringem à verificação da aquisição de conceitos pelos alunos, através de questionários em que grande parte das questões exige definições de significados ou, o que é bastante freqüente, constituem-se de perguntas dos tais questionários que solicitam aos alunos respostas prontas extraídas diretamente dos livros textos ou das lições ditadas pelo professor. 
Em contraponto, diríamos que o fato dos alunos responderem de acordo com o texto, não significa que tenham aprendido. A memorização não tem sido certeza de compreensão. Concordamos com Coll (1996) quando afirma que a educação escolar é um dos instrumentos utilizados pelos grupos humanos para promover o desenvolvimento de seus membros jovens facilitando aos alunos o acesso a um conjunto de saberes e formas culturais, tratando de fazer com que levem a cabo uma aprendizagem dos mesmos. A realização destas aprendizagens pelos alunos é uma fonte criadora de desenvolvimento, na medida em que possibilita o duplo processo de socialização e de individualização; ou seja, na medida em que lhes permite construir uma identidade pessoal, no marco de um contexto social e cultural determinado.
Os alunos também criticaram o fato de serem meros espectadores em sala de aula, onde são raras as oportunidades em que podem expressar suas opiniões sobre os temas desenvolvidos.
(...) As minhas aulas de Ciências todos os dias são iguais. (aluna de  6ª série)
(...) Eu não gosto de ficar só escrevendo, tem que ter mais explicação, mais participação, principalmente por parte dos alunos. (aluna de 7ª série)
(...) As aulas são cansativas e chatas, porque o professor fica só passando matéria na lousa e a gente só copiando. ( aluna de 8ª  série)

Estas constatações parecem demonstrar o quanto os alunos estão conscientes do que desejariam que ocorresse nas aulas de Ciências. E suas respostas se aproximam sobremaneira, de estudos e resultados obtidos através de pesquisas em ensino de Ciências desenvolvidos por especialistas acadêmicos e docentes quando tratam sobre os efeitos da disciplinaridade na aprendizagem e no próprio processo de ensino, fragmentando o saber. Ao se diversificar o conhecimento numa multiplicidade de disciplinas, e ainda em suas especializações, criou-se um corpo diferenciado, determinado por um campo ou objeto material de referência (por exemplo, o espaço para a Geografia, os animais para a Zoologia, as rochas para a Geologia, etc.), certas metodologias, certos instrumentos de análise, certas aplicações práticas, tudo isso dando lugar a diversas formas de relação e colaboração entre as diferentes disciplinas que foram consideradas matérias de estudo ( Zabala, 1998). 
Isto significa que, em suas respostas, os alunos demonstram ter clareza da necessidade de os professores virem a  dinamizar suas aulas, de torná-las “vivas”, de fazerem uso de diversos recursos metodológicos tais como filmes, pesquisas, trabalhos em grupo, que ensejassem uma maior atualização dos próprios conteúdos no âmbito escolar, além de  propiciar a troca de idéias,  uma maior  interação com os pares e com o professor. Poderíamos afirmar, portanto, que os alunos expressam, em  suas respostas, idéias que implicam  formas de ensino e aprendizagem no  âmbito da  área de Ciências em termos decididamente avançados, o que parece estar ainda muito distante ou praticamente inexistente nas concepções dos procedimentos utilizados por seus professores. 
Zabala (1998) também diz que a distinção de diferentes tipos de conteúdos trabalhados em cada atividade desenvolvida em aula, é um instrumento que nos permite compreender com maior rigor as características das diferentes seqüências  de ensino. Em função dos diferentes tipos de conteúdos que possuem os esquemas de conhecimento, o professor deve sempre utilizar meios, estratégias e instrumentos de ensino que sejam adequados a cada um deles, procurando desenvolvê-los conjuntamente de modo a estabelecer um elo de ligação entre os mesmos. A aprendizagem de conceitos e princípios exigem atividades e estratégias de ensino mais complexas que os conteúdos factuais, sendo necessário muitas vezes colocar o aluno diante de experimentos ou situações que o induzam a promover uma ampla atividade cognoscitiva. 
Diferentemente da aprendizagem de conteúdos factuais que podem ser finalizados, o conhecimento de um fato pode ser considerado em um determinado momento definitivamente aprendido, mas nunca pode ser considerado definitivo, pois novas experiências, novas situações permitirão novas elaborações e enriquecimento do conceito ou princípio. Quando o conteúdo se refere a técnicas, métodos, destrezas ou habilidades, são denominados conteúdos procedimentais.
Diferentemente das atividades para a aprendizagem de conteúdos conceituais, que são estáticas, as atividades para a aprendizagem de conteúdos procedimentais envolvem atividades dinâmicas, ou seja, são atividades que exigem a aprendizagem de ações, visto que   “o simples conhecimento de como tem de ser a ação não implica a capacidade de realizá-la” (Zabala, op. cit., p.169).
O último tipo de conteúdo citado pelo autor seria o que se refere a valores, normas e atitudes, ou seja, o que pensam, sentem e como se comportam os alunos. Neste caso, os processos de aprendizagem devem envolver ao mesmo tempo os campos cognoscitivos, afetivos e comportamentais, onde a afetividade desempenha um papel fundamental, visto que o comportamento de uma pessoa se dá principalmente em função das relações pessoais que cada indivíduo estabelece como objeto da atitude ou valor. Portanto, as atividades que podem ser consideradas como mais apropriadas para a aprendizagem dos conteúdos atitudinais seriam aquelas que se distinguem por ser atividades relativas `as experiências vividas, e que de uma forma muito clara se estabelecem os vínculos afetivos. A ousadia está em se utilizar e organizar os conteúdos de diferentes disciplinas de maneira globalizada, sem que estes conteúdos sigam uma única lógica disciplinar. 
Os projetos coletivos de trabalho, onde as pesquisas acabam por produzir um deslocamento do fio condutor da educação das disciplinas para uma motivação e interesse mais articulados para entender o método, o processo e o produto final do projeto , vem sendo incentivado para que os aprendizes, ao final do tratamento das informações e a produção de relatos ou dossiês de síntese, criem novas perspectivas de continuidade para um projeto seguinte.
3.3-  Sobre o que os alunos  gostam  e não gostam das aulas de Ciências
Emergentes das considerações anteriores, merecem destaque os dados sobre o que os alunos disseram gostar e não gostar  nas aulas de Ciências: Disseram gostar:
(...) De “coisas diferentes": jogos, desenhos, textos novos, de ‘questões’, filmes, experimentos, debates. (aluno da 6ª série)
(...) Quando se cria em sala de aula, um espaço para que  possamos expressar nossas idéias, dialogar com seu professor e com outros alunos, seus pares. (aluna  da 7ª série)
(...)  Quando há estudos de textos que se referem a temas que possuem estreita ligação com nossa realidade. (aluno da 6ª série
 (...) Quando o tipo de relação existente entre os professores e eles próprios se dá pela amizade, cooperação e confiança. ((aluno da 8ª série)
(...) Gostaria que a professora brincasse, quero dizer, conversasse mais com os alunos durante as aulas...(aluna da 6ª série)

Afirmaram não gostar:
(...) Da  rotina das aulas: aulas que não mudam, cansativas, só cópia, só ouvir o professor, muita lição, só textos (aluna da 8ª série)
(...) De atividades repetitivas, de responder a questionários, fazer resumos, assistir a filmes que não são interessantes simplesmente por assistir (aluna da 7ª série)
(...)  Da explicação “ruim” que não ajuda a compreender. (aluno da 6ª série)
(...)  Do comportamento do professor que não conversa com os alunos, que grita com a classe. ((aluno da 6ª série)
(...) Dos professores que passam a matéria, explicam superficialmente, dão as atividades, as provas e culpam os alunos por não tirarem nota....(aluna da 8ª série)

Tais respostas indicam a ineficiência de atividades repetitivas que geralmente deixam de propor situações que requeiram que os aprendizes se utilizem de seu ponto de vista ou do ponto de vista de seus colegas para interpretá-las, de modo que  possam questionar e verificar o sentido e o significado de suas concepções frente às idéias científicas que lhes foram apresentadas. Criticaram ainda as explicações que não lhes são compreensíveis e que usualmente são constituídas principalmente de “termos científicos”, restringindo as possibilidades de aprendizagem a que se propôs o professor.
A sala de aula é um ambiente onde as emoções se expressam e a infância é a fase emocional por excelência. Ao professor cabe administrar e coordenar essas emoções. O professor deve procurar utilizar essas emoções como fonte de energia e, quando possível, as expressões emocionais dos alunos como facilitadoras do conhecimento (Almeida, 1999). 
No conjunto das manifestações é inegável a presença do componente emocional. As falas dos alunos destacaram em que termos as emoções que permeiam a relação que possuem com seus professores influenciam sobremaneira não só as suas opiniões sobre as aulas de Ciências, mas também suas expectativas em relação às mesmas. Ao relatarem o tipo de relacionamento que tem ocorrido entre eles e seus professores em sala de aula afirmaram:
(...) Gosto do jeito da professora, ela é a única que eu conheço que entende os adolescentes da minha idade...(aluna da 7ª série)
(...) Minhas aulas não poderiam ser melhor, a professora sabe ensinar e tem um relacionamento super legal conosco, é amiga e professora ao mesmo tempo...(aluno da 7ª série)
(...) Minhas aulas são boas, a professora é legal...(aluno da 6ª série)

Em síntese, as vozes dos alunos evidenciam que estes são sujeitos que almejam expressar suas emoções (alegria, prazer, curiosidade, expectativas.) com naturalidade e professores que não estão preparados para lidar com estas manifestações afetivas em sala de aula. `A certeza de que, para se aprender, é necessário que os alunos estejam quietos e extremamente atentos ao que se desenvolve em sala de aula, pode-se excluir o motor, a vida, a dinâmica dessa aprendizagem. As inquietações dos alunos talvez advenha justamente da inadequação dessas atividades. 
Portanto, um professor que entra em sala de aula desmotivado ou irritado, com certeza acabará por encontrar em seus alunos esse mesmo estado de espírito. Por outro lado, se este se sente seguro, estimulado, sem dúvidas, terá grandes possibilidades de transmitir a seus alunos essas emoções. Nas respostas apresentadas pelos alunos várias vezes o estado de espírito do professor ficou evidenciado como fator determinante para que sua aula atenda às  expectativas do aluno e favoreça a sua aprendizagem.

FINALIZANDO
Em conclusão, diríamos que as manifestações dos alunos pareceram reafirmar que ensinar Ciências não é algo tão simples. Embora em termos ingênuos, temos que reconhecer que estes sabem sobre o que estão dizendo, e nós, professores, também! Sob a dimensão da complexidade do saber, a desarticulação das interações entre o todo e as partes anula o complexo e oculta os problemas essenciais. Não se trata apenas de procurar relações e inter-relações entre fenômenos e contextos, mas, "de reconhecer, por exemplo, a unidade humana em meio às diversidades individuais e culturais, as diversidades individuais e culturais em meio à unidade humana" Morin, 2000, p. 25). Seria simplista, contudo, pretendermos dar uma interpretação às falas dos alunos pensando apenas em como modificarmos os conteúdos que ensinamos todos os dias, ou como pensar uma prática pedagógica pautada em atividades movidas à laboratórios, pesquisas de campo, estudos em grupos se, na essência, não mudarmos nossos próprios paradigmas sobre ser professor e a concepção de Ciência que estamos mediando socialmente. 
Recentemente, a questão da interdisciplinaridade tem sido o eixo de muitos discursos e práticas de projetos pedagógicos escolares, sem no entanto levar em consideração que, o que se faz necessário, é um novo espírito científico. As Ciências Humanas, do Cosmo, da Terra, Ecologia são um dos caminhos para resgatar as Ciências em suas transdisciplinaridades, restabelecendo conjuntos constituídos a partir de interações e retroações, constituindo complexos que se organizam por si próprios, conforme Morin (2000). É sob este aspecto, pois, que pensamos que as manifestações dos alunos nos alertam sobre nossos próprios limites. É preciso, talvez, reinventarmos a escola. Uma escola onde seus sujeitos procuram superar a condição humana da incerteza em termos históricos e cognitivos, a partir de um diálogo com a própria incerteza. "Conhecer e pensar não é chegar a uma verdade absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza".(Morin, 2000, p.59). Se a formação inicial e contínua do professor ocupa atualmente grandes espaços nas publicações acadêmicas e debates em encontros científicos, resta-nos indagar sob qual perspectiva esta formação está sendo redimensionada e ou re-significada. A aprendizagem de Ciências não poderá ocorrer e nem ocorrerá se os fenômenos naturais forem considerados como um conjunto de fatos a serem memorizados, deslocados de suas articulações com a dimensão sócio-cultural, epistemológica, da linguagem, tecnologia, da política e da ética. A educação científica contemporânea requer uma abordagem de ensino que ancore o processo de construção dos conceitos científicos escolares aos conceitos da vida cotidiana para que esta aprendizagem  dê sentido e significado aos seus alunos. 
O que restaria aos professores, portanto, fazer? Sabemos que não é simples pensarmos em respostas prontas, mas a nós, fica particularmente claro que estamos todos em nossos limites, que o modelo até então abordado de ensino está esgotado e que uma ação menos solitária e mais coletiva precisa acontecer para se dar início às rupturas.
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