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Quer considere os homens com bondade ou malevolência, encontro-os sempre, a todos e a cada um em particular, empenhados na mesma tarefa: tornar-se úteis à conservação da espécie. E isto não por amor a essa espécie, mas simplesmente porque não há neles nada mais antigo, mais poderoso, mais impiedoso e mais invencível do que esse instinto... porque esse instinto é propriamente a essência da nossa espécie, do nosso rebanho.
Nietzsche
Durante mais de dois séculos, a ciência se notabilizou pelo acesso privilegiado a uma realidade objetiva, independente, dada, cuja lei de funcionamento se situa no universo e torna-se objeto de descoberta. Um princípio universal que comporta a expulsão do local e do singular. Essa ciência, hoje, considerada tecnociência, se apropriou dos princípios de previsibilidade, controle, regularidades para explicar todos os fenômenos – do universo ao homem – através da comprovação da verificação e da descoberta. 
A história nos mostra que seu curso tem se configurado por uma multiplicidade de eventos complexos, caóticos e imprevisíveis, distantes da pretensão simplista de alguns seres humanos de explicar os fenômenos humanos, terrenos e cósmico. A ciência moderna, instituída, hegemonicamente, no ocidente desde o século XVII, presa a um único caminho epistemológico, ignorou a rede labiríntica, intrínseca ao desenvolvimento do homem e do universo, no sentido de dominar o seu entorno – do mais próximo ao mais distante – através do ato manipulativo de dados e resultados, da experiência e da fragmentação. Essa prática produziu tanto positividades quanto negatividades. 
Nosso objetivo nesse trabalho é pensar a ciência como uma entre outras formas de construção humana, que tem importância, mas não se perfila como única, nem superior, ou seja, não existe privilégio epistemológico. Segundo Morin (2001b), o único privilégio epistemológico importante é que o conhecimento de um tal ponto de vista deve ser o menos mutilante possível, e como conseqüência, definida explicitamente como multidimensional. A partir desse pressuposto, pretendemos tensionar o ensinar-aprender ciências naturais no ensino fundamental. 
Partindo da análise da crise do conhecimento científico, que afeta o pensamento contemporâneo, nos defrontamos com elementos constitutivos desse conhecimento, os quais nos desafiam a interrogar os princípios da ciência clássica e a confrontá-los com a instabilidade, a ambivalência, a desordem, o caos, o acontecimento. Essas reflexões incitam e desafiam o professor-pesquisador a distinguir e fazer comunicar em vez de separar e de isolar: a perceber a unicidade e a multiplicidade do fenômeno em vez de homogeneizá-lo na totalidade ou heterogeneizá-lo em categorias separadas, estimula a formatação de um pensamento multirreferencial para a compreensão das realidades. 
Ao olhar a ciência numa perspectiva de vida, nos debruçamos sobre o seu movimento, o seu dinamismo, a sua curiosidade inesgotável, inesgotável porque a resolução de um problema sempre será mecanismo para um novo recomeço. Representa compreender a potencialidade do conhecimento do senso comum, no qual está mergulhada a ciência; do conhecimento mítico; do conhecimento filosófico, enfim, significa repolitizar o pensamento para fazer interagir os dados, as informações, as idéias, os saberes, os sentimentos, as emoções.
Nesse contexto, ensinar-aprender ciências naturais no ensino fundamental se configura em atitude de crítica e tomada de decisão a favor da vida. É um movimento de interconexões epistemológicas entre os diversos saberes, no sentido de inserir os seres humanos na ambiência local e global. Também é possibilidade de desconstruir o mito do conhecimento privilegiado e do analfabetismo em ciências, garantindo a possibilidade de participação do homem nos eventos sociais, políticos e ambientais.
O ensinar-aprender ciências naturais no Brasil, privilegiado desde o período jesuítico, tem se configurado numa prática curricular voltada à operacionalização de múltiplos métodos didáticos, como motivadores da emergência de aprendizagens mais dinâmicas. Neste sentido, o método científico vem se constituindo em espelho para um fazer pedagógico e cotidiano, variando entre objetivos simplistas e utilitaristas ou direcionados à formação científica. Se por um lado essa condução curricular tem proporcionado a diversidade de procedimentos para o ensinar-aprender ciências naturais, a reflexão sobre a estabilidade dos conteúdos, desenvolvidos em sala de aula, tem se mostrado marginal. Essa estabilidade vem sendo mantida através dos livros didáticos, da formação inadequada dos professores de ciências mas, principalmente, da ausência de uma atitude crítico-reflexiva sobre a própria docência. 
Os livros didáticos, na tentativa de atualização segundo as políticas educacionais inserem nos seus programas textos históricos, atividades práticas; temas polêmicos como a clonagem, os transgênicos, a degradação ambiental, as doenças degenerativas. Entretanto, esses aspectos aparecem em flash no interior da rigorosa organização de conteúdos, que embora enfeitada se mantém estável dentro da lógica curricular da disciplina. Mesmo com a indicação dos PCN, os livros didáticos de ciências para o ensino fundamental ainda mantêm a prática do apagamento e da homogeneização da diferença, através da concepção europocêntrica de ciência. Segundo Silva (2001, p. 14):
No livro didático a humanidade e cidadania, na maioria das vezes, é representada pelo homem branco e de classe média. A mulher, o negro, os povos indígenas, entre outros são descritos pela cor da pele ou pelo gênero, para registrar sua existência.
 Inúmeras pesquisas sobre o ensino de ciências naturais têm sido realizadas no Brasil, destacadamente, a partir da Lei 5.692/71, quando essa disciplina passou a incorporar o currículo por área da 5a à 8a série. Segundo Bizzo (1998, p. 33): “A pesquisa atual é também tributária dos grandes avanços proporcionados por uma série de achados na década de 1970”. Uma diversidade de estudos sobre aprendizagens de conteúdos inadequados, métodos didáticos e mais recentemente a relação ciência-cultura. (Gouveia, 2001, p. 28) afirma que:
Contudo, apesar da produção disponível e do uso desse acervo por parte de pesquisadores, pouco tem sido divulgado de modo sistemático acerca do que se conhece sobre o Ensino de Ciências no Brasil. Embora muito se saiba sobre o ensino nessa área, pouco do que se conhece tem sido efetivamente praticado nas escolas de Ensino Fundamental e Médio. Mais ainda, tem sido, praticamente, ignorado pelos autores de livros didáticos e dos elaboradores de programas de inovação curricular.
Na contemporaneidade, a formação dos professores de ciências, fincada entre licenciaturas abrangentes, contemplando várias áreas – Licenciatura em Ciências Naturais e outras centradas em saberes mais específicos – Licenciatura em Ciências Biológicas, carece de uma reformulação curricular, principalmente, no que se refere à compreensão do sentido e do significado do papel do professor de ciências naturais no ensino fundamental. Questões envolvendo a concepção de ciência, a relação teoria-prática, a transposição do conhecimento científico para o saber escolar, a não separabilidade razão-emoção, precisam ser tensionadas nesse currículo para que se possa interagir e interferir nas realidades, compreendendo a complexidade dos fenômenos vivos e sociais. Essa perspectiva impulsiona uma mudança de atitude no que se refere à concepção do ensinar-aprender ciências naturais. A perspectiva da auto-reflexão-ação a partir da própria história de vida é um caminho.
O ritual das aulas de ciências naturais – o vivido e o encarnado
A positividade do ensinar-aprender ciências naturais no ensino fundamental da escolaridade básica se justifica pela necessidade de se compreender a potencialidade da atividade científica e sua inserção na sociedade. Refletir sobre o sentido humano e criativo da ciência, compreendendo suas ambigüidades, suas opacidades, seus paradoxos pode possibilitar a interlocução do conhecimento científico com outros saberes. A aproximação do território das idéias claras e absolutas à vida cotidiana das pessoas pode transformar a aprendizagem das ciências de mera assimilação do receituário científico num aprender de encontro significativo das experiências vividas com o conhecimento historicamente construído. Ressalta-se também que o reino dos conceitos, fundamentado na construção dedutiva de origem cartesiana, reforçado pela teoria mecanicista newtoniana, está em crise, e desta emerge um novo modelo de racionalidade. É um recomeço a partir do jogo criador – é a razão constituinte. Nesse lugar, a noção de fenômeno se precipita, não como coisa dada, gratuita, mas enquanto invenção, enquanto fruto do artesanato científico e da imaginação criadora.
Nessa perspectiva, o aprender ciências naturais, mais do que desocultar fenômenos já descobertos, é compromisso consigo mesmo e com os outros, é comprometer-se com as provocações do mundo, recuperando as turbulências da razão e avançando sobre as próprias idéias. O pensamento aberto e inquieto possibilita aos alunos e aos professores garimparem seus fazeres e seus dizeres, tornando-se artífices das suas próprias construções. Nesse viés, o aluno sai do lugar de expectador passivo do mundo para o cenário de interventor criativo. O professor, trazendo as experiências de vida, também aprende, torna-se co-partícipe do momento criador. A visão positivista-cartesiana do professor, oriunda da sua formação acadêmica que lhe facultou a imagem da ciência, espetáculo, inatingível, deve ser transfigurada, exorcizada, no sentido de fazer valer um outro imaginário científico, confluindo em novos modos operantes de ensinar ciências naturais. Neste sentido, o professor toma consciência da dialogia entre a construção de si próprio e o seu aprender, compreendendo a intrínseca relação do que se é como pessoa e o processo de autoformação. 
Esse aprender a aprender, enquanto perspectiva de uma nova educação, embora algumas vezes explícita nos discursos normativos do currículo da escola, quase sempre se distancia do cotidiano das aulas de ciências naturais. De maneira recorrente, professores e alunos ainda não conseguem diminuir o descompasso entre a reprodução do pensamento cartesiano-mecanicista, embasador da lógica da “escola única” – razão absoluta, uniforme, homogênea, discriminatória e excludente e o ensinar-aprender ciências naturais se implicando, se autorizando e interferindo nas questões, também da ciência, construção humana. 
A imagem da ciência como único conhecimento válido nas aulas de ciências naturais se desfaz quando outros saberes o mítico, o religioso, o senso comum, o filosófico lhes são associados de maneira a produzir ressonâncias e sintonias; quando professores e alunos reconstroem suas aprendizagens, juntos, num exercício dialético e dialógico de ações implicadas e compartilhadas na cultura e na sociedade. É um processo de autoformação, de entendimento de si próprios e de seus mundos numa arquitetura rumo à autonomia do ser que se constitui cidadão.
O professor de ciências, um entre tantos outros, ao se relacionar com os alunos na sala de aula, tem o papel de traduzir os conceitos, reconhecendo o desenvolvimento do conhecimento científico para as práticas sociais. A tensão entre o ensinar-aprender ciências naturais na escola está, intrinsecamente, relacionada à atitude de transposição do conhecimento abstrato para o conhecimento escolar, impregnado nas práticas sociais contextualizadas e conjunturais (Marques, 2002), considerando as confluências das vivências, dos outros saberes, das subjetividades.
Para o professor de ciências naturais, engessado no éthos científico moderno, compreender a necessidade emergente dos alunos se apropriarem do conhecimento escolar mais amplo, a partir da reconstrução das aprendizagens, representa desconstruir a visão do aprender individual e por acúmulo, e descentrar-se do poder cognitivo. Marques (2002, p. 138) relata que a aprendizagem “Dá-se ela pelo desenvolvimento das competências de relacionar, comparar, inferir pela estruturação mais compreensiva, coerente e aberta às complexidades das articulações entre dados, fatos, percepção e conceitos”.
A observação – elemento atrator na relação ensinar-aprender ciências naturais
A observação tem sido, desde as narrativas tradicionais aos textos científicos modernos, o elemento básico para o entendimento da natureza. Sejam nas culturas orais, às práticas tecnológicas digitais e comunicacionais contemporâneas, é a atitude de observar que estimula os seres humanos a problematizar, correlacionar, contrastar e interpretar o que vêem, ouvem, sentem ou pensam. 
 O método embasador da ciência moderna tem na observação a primeira etapa de uma seqüência linear de eventos que garante a sua continuidade: observar, levantar hipóteses, experimentar, validar as hipóteses, produzir teorias. Nesse turno, o bom observador se limita a detalhar o objeto, dissociando-o sobremaneira do seu meio. Morin (1998, p. 30) afirma que “o próprio progresso do conhecimento científico exige que o observador se inclua em sua observação, [...] que o sujeito se reintroduza de forma autocrítica e auto-reflexiva em seu conhecimento dos objetos”. A ciência escolar precisa considerar a observação como ação cotidiana, própria do humano que se constitui, também, através dela.
A capacidade de observar, inerente ao homem, pode ser desenvolvida, também, na escola. Quanto mais detalhada e amplamente os alunos observarem e interagirem com o objeto de estudo e seu contexto, maior será a possibilidade de compreendê-lo. A observação no currículo de ciências naturais pode ser desenvolvida nas exposições dialogadas, nas atividades experimentais, nos trabalhos de campo, nas projeções de vídeo, nos sites interativos etc., enfim, em qualquer tipo de aula de ciências naturais pode-se potencializar a atitude de observar dos alunos.
O observar está diretamente relacionado à curiosidade, elemento fundamental para o ato criativo. Quando se fala de aulas criativas e prazerosas em ciências naturais, referimos-nos a processos de aprendizagens cujos pressupostos teóricos e práticos se originam no imaginário coletivo, cujo repertório contempla o mítico, o filosófico, o senso comum, o científico. Estimular a criatividade do aluno pressupõe deixá-lo livre para desvendar as coisas do mundo.

O laboratório e o ensinar-aprender ciências naturais 
Do ponto de vista semântico, podemos compreender o laboratório como o “lugar onde trabalham os cientistas” (Latour, 2000, p. 106). Do ponto de vista semiótico, laboratório se configura no cenário vivo de validação, compreensão e explicação das observações cotidianas, fenomenais. É o lugar no qual os instrumentos, os “dispositivos de inscrição” (Latour, 2000, p. 112), apropriados a comprovar ou negar as hipóteses, os argumentos, os contra-argumentos possibilitam a inscrição e a sustentação do texto científico. 
Os professores de ciências, fiéis contempladores da ciência e do método que a legitima, se enclausuram num modo de pensar por vezes equivocado do real sentido de laboratório para os cientistas. Se por um lado esse lugar encerra, provisoriamente, certezas, estabilidades, concorrências, inscreve uma determinada teoria; também se torna o espaço da dúvida, da partilha quando surgem controvérsias; pois, como afirma (Latour, 2000, p. 131), “[...] todos os laboratórios são contra-laboratórios assim como todos os artigos técnicos são contra-artigos”. A visão poliscópica para o laboratório nos afasta do conhecimento puramente compreensível, comensurável, aparente; ao mesmo tempo nos projeta para o conhecimento incompreensível, incomensurável, obscuro, mas com múltiplas facetas e possibilidades de responder significativamente as demandas do homem no seu contexto sociopolítico e cultural.
A atividade científica tem se perfilado como “caixa-preta”, pronta, acabada, indecifrável, em que alguns luminosos seres humanos – os cientistas – a constituem e a decifram. Paradoxalmente, uma mesma atividade científica também tem se mostrado, enquanto controvérsias em aberto, ou seja, uma ciência em construção na qual o político, o social, o psicológico e o cultural são elementos de interferência. Maturana (2001, p. 31) argumenta que:
a ciência é uma glorificação da vida cotidiana, na qual os cientistas são pessoas que têm paixão de explicar e que estão, cuidadosamente, sendo impecáveis em explicar somente de uma maneira, usando um só critério de validação de suas explicações, que tem a ver com a vida cotidiana. 
Mas, não se pode negar que poucas pessoas conseguem penetrar no mundo enigmático da ciência. Os cientistas até submetem seus enunciados, suas teorias através do texto científico à sociedade, podemos mesmo identificar alguns dos seus métodos, mas não compreendemos como e porque os fazem. Apenas utilizamos suas máquinas, seus medicamentos, seus alimentos. Seria interessante se a comunidade leiga pudesse dialogar no sentido de compreender e interagir, significativamente, com o produto da atividade científica. Essa produção e todas as nuances que a engendram têm importância crucial para a nossa sociedade.
A sociedade contemporânea tem sinalizado para uma concepção de laboratório como cenário de vivências interativas e de autocrítica entre os cientistas e os não- cientistas, entre os que detêm o poder de verdades provisórias e os que trazem as emergências de saberes outros. Entretanto, alguns professores de ciências naturais ainda preservam uma auto-idolatria no laboratório formal, fruto de uma concepção de ciências embasada no positivismo lógico que Boaventura Santos 2000, p. 22-23) vê nesta
o aparelho privilegiado da representação do mundo sem outros fundamentos que não as proposições básicas sobre a coincidência entre linguagem unívoca da ciência e a experiência ou observação imediata sem outros limites que não os que resultam do estágio do desenvolvimento dos instrumentos experimentais ou lógico-dedutivos. 
Admitir, então, a complexidade da atividade científica significa que, tanto os cientistas, por vezes engessados em um conhecimento disciplinar, comportamental, especializado, imunes à prática da dúvida, quanto os não-cientistas com suas idolatrias ou seus temores devem desconfiar das idéias absolutas e interagirem, criticamente com esse conhecimento, pois, como lembra Morin (1998, p. 9),
a ciência é intrínseca, histórica, sociológica e eticamente complexa. [...] a ciência tem necessidade não apenas de um pensamento apto a considerar a complexidade do real, mas desse mesmo pensamento para considerar sua própria complexidade e a complexidade das questões que ela levanta para a humanidade. 
Neste contexto, os professores de ciências naturais podem ressignificar o conceito de laboratório, admitindo-o como “qualquer espaço onde ocorra o processo ensino-aprendizagem” (Guerra, 1998, p. 13) – laboratório formal, pátios, jardins, parques, sala de aula e outros. Um espaço, que possibilite o observar, o inventar, o criar, o desafiar, o interagir, extrapola a prática da mera transmissão de conhecimentos e rompe a passividade do aluno frente à aprendizagem. O laboratório no currículo de ciências, requer, principalmente, atitude de crítica reflexiva e de pesquisa entre professores e alunos. Neste lugar, os dispositivos de inscrição podem, inclusive, ser criados pelos alunos – artesãos do próprio conhecimento. Não se trata de idiotizar a ciência escolar, mas de contrastá-la com a atividade científica, ressignificando-a. É razoável compreender que, embora alguns objetos de estudos sejam os mesmos, alunos e professores não compartilham dos objetivos da ciência dos cientistas. Os cientistas produzem conhecimento; ainda mais, constroem modelos explicativos sobre os fenômenos do meio natural e tentam explicar as suas causas, enquanto que os alunos tentam assimilar conhecimentos já construídos. 
Isso não representa, sobremaneira, impossibilidade de problematizar questões, de tensionar objetivos, de criar metodologias, de inventar instrumentos, de analisar criticamente o contexto. A efetivação de atividades experimentais pode contribuir com o desenvolvimento da ação criadora de alunos e professores colocando em prática o rigor, a vivência do trabalho coletivo e a comunicação dos resultados. Os conteúdos científicos necessários ao cidadão contemporâneo, por vezes impostos de maneira vertical, rígida e acrítica, podem, então, ser apreendidos significativamente. Neste turno, o descompasso legítimo entre o ensinar-aprender ciências naturais e a atividade científica dos cientistas emerge com vigor, embora fazer experiências possa vir a reforçar o caráter autoritário e dogmático do ensino de ciências.
A concepção de laboratório em aberto vem se configurando como cenário instituinte na escola, frente às exigências das sociedades contemporâneas. Um lugar onde a tessitura da multirreferencialidade dos saberes vai se instituindo à medida que professores e alunos, aprendizes, precipitam um coletivo pautado por uma dialética dialogizada. O diálogo, na perspectiva de Freire (1987, p. 79), 
é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de idéias a serem consumidas pelos permutantes... É um ato de criação.
Laboratório multifuncional, usando uma expressão de Hilda Weissmann (1998), para designar as características do espaço laboratorial escolar possível de ser pensado no currículo de ciências naturais do ensino fundamental, implica em espaço menos dispendioso e aberto às múltiplas experiências. A própria sala de aula aparece como cenário de atividades experimentais não-previstas, em função de uma temática ou de um problema. Para Weissmann (1998, p. 233): 
É fundamental projetar o laboratório com um largo critério de flexibilidade, particularmente por não se tratar de um laboratório especializado em uma disciplina específica (biologia, física ou química) e pela diversidade de estratégias de ensino. As atuais exigências pedagógicas requerem espaços educacionais que possam ser adaptados de maneira rápida e econômica.
Essas propostas favorecem a criação de projetos de trabalhos e a efetivação de pesquisa educacional a serem realizadas pelos próprios implicados. Existe certa flexibilidade no que se refere à aquisição do instrumental técnico, podendo estes serem substituídos por artefatos simples e de fácil acesso. Alunos e professores também podem confeccionar seus instrumentos, ou seja, são novas formas de relações entre os sujeitos com suas vivências e a realidade do objeto a ser observado, enfatizando que o conceito é apenas um recorte da realidade feita pelo observador. A efetivação desta atividade se constitui em outro movimento epistemológico e ontológico, nele irrompe o inusitado, o acontecimento, oriundo do poder indagador e criador dos aprendizes. Nesse lugar, onde a realização dos experimentos torna-se imprevisível, no qual cada argumento construído para provar uma idéia, uma teoria possibilita consubstanciar-se em contra-argumento que resulta na autoria de um texto próprio que pode se contrapor ao texto científico instituído. Os aprendizes tornam-se críticos, reflexivos e fazedores dos seus próprios caminhos ao ensinar e aprender ciências naturais. Assim, a atividade científica exigida num país como o Brasil, em busca de potenciar o exercício da cidadania do seu povo, torna-se possível. 
A pesquisa de campo no ensino de ciências naturais: um exemplo de interação do homem com o meio
Vivemos, hoje, os reflexos diretos ou indiretos da crise ecológica que vem se agravando desde a revolução industrial. Percebemos o crescimento dos meios e das formas de dominação da natureza e dos seres humanos. Para Leis (1995, p. 26), “a crise ecológica global resulta da anarquia na exploração e gestão dos bens comuns da humanidade por parte de atores políticos e econômicos orientados por uma racionalidade individualista e instrumental”. A desordem global da biosfera: a exaustão dos bens não-renováveis, a capacidade de suportabilidade do planeta Terra, o aumento da injustiça social denuncia a falência de um processo político inadequado para tratar da complexidade das dimensões biofísica, econômica e social das sociedades contemporâneas, ao mesmo tempo que percebemos a hegemonia da tecnociência vinculada ao mercado e à diminuição das fronteiras econômicas culturais e ambientais.
Estamos colocando em risco a biodiversidade, e com ela todo um legado de conhecimento de mais de 14 bilhões de anos. Pela primeira vez na história do ecossistema Terra, o princípio e vida e de sua diversidade vem sendo ameaçado pelo próprio homem. Para continuar a existir, a humanidade precisa querer e produzir estratégias de sustentabilidade para o planeta. Para isso, é necessário que cada homem e cada mulher se descubram como parte integrante do micro ecossistema local e do macro ecossistema Terra, seja nas dimensões biológica ou cultural. Nessa perspectiva, a interação do homem com a sua história e com tudo que lhe mantém vivo, concerne sabedoria. “De agora em diante a existência da biosfera estará à mercê da decisão humana. Para continuar a viver, o ser humano deverá querê-lo. Terá que garantir as condições de sua sobrevida. Tudo depende de sua própria responsabilidade” (Boff, 1998, p. 25).
Frente à complexidade da crise ecológica global, faz-se necessária a mobilização das sociedades no sentido de discutir e compartilhar ações domésticas que ressoem amplamente, fazendo emergir a valorização das diferenças, a desconstrução da concepção de estado-nação em prol da Terra como a casa da humanidade, o desenvolvimento sustentado. E a escola, como parte da sociedade, precisa potenciar essas discussões e desenvolver a atitude de pertença e de cuidado com o nosso planeta.
A pesquisa de campo é uma atividade, no currículo de ciências naturais, que possibilita tais intenções. Professores e alunos podem, a partir de um tema ou de um problema, selecionar um local de pesquisa: a praça, a rua, o rio, a praia, áreas preservadas, plantações, indústrias, qualquer meio pode ser objeto de estudo. O fundamental é que a área seja problematizada e contextualizada. Para Morin (2001a, p. 14), “o próprio contexto desses problemas deve ser posicionado, cada vez mais, no contexto planetário”. 
Geralmente, a pesquisa de campo, desenvolvida nas aulas de ciências naturais acontecem esporadicamente e sem planejamento. Alegações do tipo: a escola não dispõe de ônibus para conduzir a turma, os alunos são indisciplinados, o local não oferece segurança são freqüentes. Em outros casos, a atividade acontece de maneira descontextualizada e acrítica. Algumas vezes, os professores tratam a pesquisa de campo como passeio ou excursão, empobrecendo-a. Investigar e estudar o meio, problematizando-o, contribui para a aprendizagem de professores e alunos, além de possibilitar a influência direta ou indiretamente nas decisões de ordem política e social. Os resultados de um estudo realizado na comunidade podem ser publicizados e acolhidos pelos órgãos públicos competentes, ou decisões de ordem das políticas públicas relacionadas a uma área de interesse social podem ser influenciadas pelos resultados das pesquisas de campo. O processo de desenvolvimento dessa atividade possibilita a atitude de cuidar do patrimônio histórico, cultural e ambiental. 
Ao planejar essa atividade, o professor precisa ter conhecimento prévio do ambiente em pesquisa para, assim, elaborar um roteiro contendo questões norteadoras e problematizadoras abertas que incentivem a curiosidade e a investigação dos alunos. O trabalho de campo, embora se configure em momentos de alegria e prazer, não pode ser confundido com um passeio. Nesse lugar, os alunos socializam observações, problematizam situações à luz de um projeto que, mesmo em aberto, os orienta. A idéia tradicional, de coleta de material, pautada na concepção de natureza para ser saqueada, dá lugar a um pensamento de religação do homem com os ecossistemas. Nesse viés, a investigação da fauna, da flora e dos elementos constitutivos do meio, é realizada in loco, bem como a socialização das investigações, imbricadas nas múltiplas referências textuais, ocorrem no campo. Ao sair da área pesquisada, alunos e professores dispõem de um manancial de informações fecundas e profícuas em gestar um conhecimento significativo. De volta à sala de aula formal, eles podem sistematizar as informações em conhecimento escolar concreto e contextualizado. A elaboração de relatórios, a construção de painéis, a dramatização são maneiras de documentar e publicizar as investigações dos alunos.
As críticas ao ensino de ciências se reportam à natureza dos conteúdos transmitidos sem que se compreendam a razão de ser e a finalidade da aprendizagem. O aprender por acumulação não responde as questões complexas, transnacionais e globais do nosso tempo. Sair do ensino de ciências naturais, dogmático, cumulativo e prescritivo representa proporcionar aprendizagens que considerem a poética da ciência, intrínseca ao imaginário da criança e do adolescente. Neles, existem questões problematizantes que se revelam à medida que são incitados. A pesquisa de campo encanta, seduz, permite compreender a amplitude, a diversidade, a complexidade do ambiente e a multiplicidade de variáveis que o integram. Esse momento em movimento, intelectual e afetivo, torna-se cenário de responsabilidade e envolvimento com as coisas e os seres da Terra. 
Ensinar e aprender ciências naturais frente às tecnologias digitais e comunicacionais
A história nos revela a fragilidade do “domínio” dos conteúdos e das práticas metodológicas do professor de ciências naturais para fazer valer o absoluto do conhecimento científico. Desde a institucionalização do ensino de ciências na escola básica, busca-se atrelar o cognoscível à técnica, fruto da relação moderna ocidental, a tecnociência. A experimentação, método legitimador da ciência moderna, usada como técnica de manipulação, inclusive dos seres humanos, também reproduzida na escola como tentativa de transposição didática, tem sido alvo de reflexão entre os que discutem o currículo de ciências naturais. 
Com as tecnologias digitais e comunicacionais, surgem novos métodos de manipulação e dominação, principalmente, no modo operante das concepções de vida, de homem e de sociedade. A velocidade da disseminação do conhecimento, muitas vezes, produz a relativização e a superficialização das questões humanas, aumentando cada vez mais a miséria, a injustiça social. Paradoxalmente, essas tecnologias, na dinâmica do tempo espacializado, podem produzir processos coletivos de aprendizagens e, continuamente novos sentidos de homem, de vida no interior das sociedades. Com as tecnologias contemporâneas, muda-se a forma de aprender e de ensinar, mas, principalmente, mudam-se as relações do homem-homem e do homem-máquina. Os estudos das neurociências e da informática para compreender o pensamento e o comportamento humano a fim de reproduzi-lo artificialmente, ratificam a invasão e a revolução dessas tecnologias.
Entretanto, as tecnologias contemporâneas, mais do que estratégias potentes de difusão do conhecimento representam, também, possibilidades de interlocução dos diversos grupos humanos nos seus contextos. Os sujeitos significam suas ações à medida que partilham sentidos com outros sujeitos. O ato de conhecer se estabelece no instante. Para Lévy (1999, p. 22), “[...] não se define nada, já que o contexto, longe de ser um dado estável, é algo que está em jogo, um objeto perpetuamente construído e negociado. [...]” O sentido emerge e se constrói no contexto, é sempre local, datado, transitório.
Certamente, são novas performances cognitivas, resultantes da mundialização política, econômica e cultural, da globalização das tecnologias da informação e da planetarização ecológica, nas quais as conexões neurais, o homem, a linguagem, enquanto construção histórica, e os dispositivos técnicos estão em permanentes conexões. A cibercultura – cultura no ciberespaço – acompanhando essa tendência mundial possui dispositivos mentais e técnicos, para um pensar conectando o local e o global, de maneira que questões complexas podem ser discutidas e agenciadas na própria rede. Nesse ambiente, emergem diferenças e potencializam singularidades. 
Mas, na sala de aula, alunos e professores, ainda estão “escravos” do modelo normativo de ensinar e aprender ciências naturais. Muitos professores utilizam essas tecnologias, raramente disponíveis na escola pública, como mais um suporte didático para garantir velhos métodos. O desconhecimento da cibercultura como ambiente de produção, de significação da prática docente, de autoria de alunos e professores, de participação das ações coletivas, são questões a serem refletidas, no sentido de promover novos espaços de aprendizagens. Para Okada e Santos (2003, p. 2), 
os ambientes de aprendizagem correspondem a conjunto de elementos técnicos e principalmente humanos e seu feixe de relações contido no ciberespaço (Internet, Intranet), com uma identidade e um contexto específico criados com a intenção clara de aprendizado coletivo.
Na sociedade global da informação, os grupos humanos se intercruzam virtualmente, produzindo, paradoxalmente, uma elite intelectualizada e um grupo de excluídos, são os info-excluídos. Acessar a informação e o conhecimento torna-se condição fundamental para a vida. Proporcionar a igualdade de acesso do patrimônio científico e cultural aos grupos humanos, representa um desafio político e ético de fazer valer a existência do outro. Para Quéau (2001, p. 465) 
As cidades-mundo conectadas ao ciberespaço são cortadas, em seu próprio interior, por zonas de iletrismo e de analfabetismo, no sentido próprio desses termos, mas também no sentido da cibercultura. A cibercultura permite convivências intelectuais e solidariedades novas das quais são cruelmente privadas justamente os que mais teriam necessidade disso. 
Assim, além da luta pelo acesso à informação e ao conhecimento, a escola precisa criar espaços de discussão e reflexão sobre a contradição que as tecnologias digitais e informacionais provocam na sociedade. As construções cognitivas simuladas por números e transpostas em logaritmos resultam na concepção dos artefatos e do próprio homem como mero conjunto de informações a serem tratadas. Neste sentido, é necessária uma educação que considere, também, o que não se enquadra à lógica do cálculo, as opacidades, o indizível do ser humano.
IDÉIAS CONCLUSIVAS
A ciência moderna, representação emblemática de uma epistéme que gestou a lei universal, o tempo monócromo, a fragmentação dos fenômenos, a cultura eleita, o indivíduo racional, a dominação da natureza, as certezas, as estabilidades vêm metamorfoseando-se na contemporaneidade, fazendo emergir um modo de pensar que converge às culturas científicas e humanísticas. Essa visão de ciência humana, religação dos saberes científicos, mitológicos, filosóficos..., inaugura um pensar e um viver vigoroso, no qual se estabelece “a afirmação, apesar de tudo e contra tudo, dos valores humanos na sua inteireza e não reduzidos a esse humanismo mesquinho próprio da modernidade ocidental”. (Maffesoli, 2000, p. 13}
O ensino de ciências naturais, instituído à luz da ciência clássica determinista, tem sido tensionado nas sociedades contemporâneas. A dissociação da ciência com a vida emerge no currículo escolar de forma veemente e recorrente, consubstanciando-se em alto índice de analfabetismo em ciências, como têm mostrado as últimas pesquisas internacionais.
O professor de ciências, impregnado pelo arcabouço da formação deficitária, vive a tensão entre desenvolver um ensino cumulativo, prescritivo e memorístico e, paradoxalmente, possibilitar aprendizagens criativas, coletivas e heterônomas, relacionadas à nova sabedoria planetária.
A sala de aula, lugar comum e incomum; espaço de precipitação das intersubjetividades e das diferenças, ambiente de problematização, de investigação e de criação; cenário do instante, do movimento e da pertença; forma e transforma vidas, convivência, cidadãos. Esse olhar exige dos professores e alunos, aprendizes, ressignificarem as práticas de ensinar e aprender ciências.

REFERÊNCIAS 
BIZZO, Nelío. Ciências: fácil ou difícil? São Paulo: Ática, 1998. 
BOFF, Leonardo. O despertar da águia: o dia-bólico e o sim-bólico na construção da realidade. Petrópolis : Vozes, 1998.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
GOUVEIA, Mariley Simões Floria. Pesquisa e prática pedagógica na formação do professor: como entendê-la? Pro-posições. Revista da Faculdade de Educação / UNICAMP, Campinas, v. 12, n.34, p. 27-46, mar. 2001.
GUERRA, Denise Moura. J. Experimentando e descobrindo ciências. Salvador: Tanta, 1998.
LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. São Paulo: Editora UNESP, 2000.
LEIS, Héctor Ricardo. Ambientalismo: um projeto realista-utópico para a política mundial. São Paulo: Cortez, 1995.
LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento da era da informática. Rio de Janeiro, Editora 34, 1999.
MAFFESOLI, Michel. O eterno instante: o retorno do trágico nas sociedades pós-modernas. Lisboa, Portugal: Instituto Piaget, 2000.
MARQUES, Mario Osório. Educação nas ciências: interlocução e complementaridade. Ijuí, RS: Ed. Unijuí, 2002.
MATURANA, Humberto. Cognição, ciência e vida cotidiana. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001.
MORIN, Edgad. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
______. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 5. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001a.
______. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001b.
NIETZSCHE. A gaia ciência. 6. ed. Lisboa, Portugal: Guimarães Editores, 2000.
OKADA, Alexandra Lilavati Pereira; SANTOS, Edméa Oliveira dos. Comunicação educativa no ciberespaço. Belo Horizonte Minas Gerais, 2003. INTERCON – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
QUÉAU, Philippe. Cibercultura e info-ética. In: MORIN, Edgar. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: Graal, 2000.
SILVA, Ana Célia. A desconstrução da descriminação no livro didático. In: SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e; PINTO, Regina Pahim (Org.). Negro e Educação: presença do negro no sistema educacional brasileiro. São Paulo: Ação Educativa, ANPED, 2001. 
WEISSMANN, Hilda (Org.). Didática das Ciências Naturais: contribuições e reflexões. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

