SobreSala-Ambiente
Conversando
no Ensinode Ciênciasl
"Todareflexãoproduzum mundo."
Maturana,H.
Nos dias de hoje,um dos temasmaisdiscuüdos
na escolapúblicapaulistaé a
entreos professores
"novo"recurso
como
implantação
da sala-ambiente
no ensino.Nãoacreditotratar-sede um
metodológico
assuntoanacrônicoque não mereçaser debatidoaqui,
poisapesardestaidéiaexistirhá algumtempo,a
discussãoem tornodelapareceesbr ausentena
assimcomonostÍabalhos
literaturapedagógica,
oublicadosna áreade ensinode Ciências'lsto,de
de
certaforma,dificultaa reÍlexãoe o posicionamento
frentea estatentaüvade inovação.
algunsproÍessores
Sendoassim,tenbrei levantaralgumasquestões
relevantessobreesteassuntoe tambémsobrea
atual.
pertinência
destaadoçãono contexb escolar
"O que muda
perguntar
podemos
:
Primeiramente,
na aulade Ciênciasdenúode umasala-ambiente?"
a respeitodestaquesüio,^
Pararefleürmos
palavras
de Brandão(1986)'
às
reportemo-nos
'Na cabeçede quase todo mundo a sele de aula admìte
espacialmenteuma únba oposiçâo:a mesa do proÍ-'ssor vgrsuso
lugat coletivo dos alunos. Necessáia ou peNersa, esta divisáo
ancesÍÍâl dos lugares de oíício que ocupam esses cÚmplicese
Ìívâisna salade âulestem sido ultimamentêposìeem questáo,
sejapara citica o vertícalismoautoitáio que ela enuncía,s4e
sìmplesmenteperc lembnt que chegouafrnalo tempode
inovaçõesarquitetònicase pedâgógicasquento ao assunto.
Creío que a salade ^úle ó um espeço múltiploque sêmqe
comfortou oulras rebções ê oposiçõesimpoftantese, no entanto,
esquacidaspor náo sercm possivelmentetáo visíveís,do ponto dè
visâ de oÌlodoxiapedagógice".

pareça
Mesmoque paramuitosproÍessores
de mudança,é possível
complicadaesta possibilidade
admitira rupturacom a concepçãode umasalade
auladelimibdapelolugardo proÍessor- na cátedra- e
pelolugardos alunos- na platéia.Todavia,se
a situação,tornamaisdemoradamente
examinarmos
apenaspor
que
reprêsentado
o impassenãoé
se claro
questão.
aspecto
do
um
outro
Exise
esteladoda
que
inovação:
a
tentâüva
de
esb
a
se sobrepÕe
ensino
pelo
professoÍ.
acreditada
metodologia
IJmaconcepçãomais amplade metodologia
não nos referimos
Ao mencionara metodologia,
a um conjuntode métodos,técnicasou
simplesmente
estratégiasadotadaspeloprofessoÍparapromovera
entreseusalunos.A noçãode
aprendizagem
podeir alémdestaidéia,levandoem
metodologia
contao professorcomopessoacom suasconcepções
com suascrenças
a Íespeitcde ensino-aprendizagem,

M. lnês FreitasP. S. Rosa

político-sociais
, com sua bagagemculturale comsua
visãoepistemológica.
à sua bagagemcultural,
Ao nos reportarmos
"O
oodemoslevantarmaisumaquest?io: que o
professorde Ciênciaspodekazerdo conhecimento
cientíÍicoparadentroda salade aula (sejaestasalaambienteou nâo)?"
a este
ParatentarÍazeralgumaselocubraçoes
respeito,lançareimãode umasituaçãohipptetica
porDelizoicov
e Angotti(1992):"
idealizada
'lJm
iovem convídauma amige de escola,pot teleÍone,pan ír
com ele a umâ sessàode cínemelogo mais, à noite. Ela aceita, e
elescombnemencontratse no cinema,
Marcadoo encontro,cada um teve que seir cle casa com
nuita ântecedêncie,umavez que além da esperc do ònibuse do
taiêto, estâvachovendo.Usendocapasplásticas de chuve,
pÍocufam molharse o mínimoe náo alrasü muíto.Chegenm e
tempopaâ o início da sessáo,que entes do filne prcgnmado
ìncluium documêntátbsobrc doençasendêmìcas,explorando
mais especilicamenteo dengueO íilme Nincipal eê de frcçâocientífica,com cenáríose
eíeitos especíaisproduzidoscom o âuxílio dê computadorcs.
coÍto e naíoria dos Íilmesdesse tipo, o têma tatava dâ disputa
ente o'bem' e o'mal', entrcmeadade lancesafetivos,de humor,
momentosviolentosê de destruiçáo,êm que entavam em cene
e leseL O frlme
artelatos ulte-soíisticados, como as atmas'mágicos',
como e
mostravetambémoutros dispositivosneio
alin entaçáocom pílulas...
Ne saída, só houve tempopara que cada um tomesseo últímo
ônibusparâ cese.Por isso,deixârcmPan díscutíto documentáio
e o frlmeDincipel duíante o intevelo das aulas do die seguinte.'

ocorridohá
Se esteepisódiotivessesupostamente
não
conviviam
seria?
Os
um séculoatrás,como
iovens
e não
transportes
coletivos
em
tempo
disperso
com o
atravésdo teleÍone.Os materiais
se comunicavam
consütjintesde suasvestimenhseramdiferentes.Em
dias de chuva,eles não usavamcapasplásticas.O
plástico,materialtaiodifundidohoje,aindanãoera
sequerconhecido.As doençasendêmicastalvez
e não a dengue.O enredo
Íossemoutrasjá erradicadas
nãoseriao mesmo.Nãoexistiamos
do Íilmeprincipal
as armasa lasernema Internet.
comoutadores,
e cientíÍicos
Todosestesavançostecnológicos
na
Íace da Tena,
forma
a
vida
certa
transformaram
de
percebem
pessoas
a
as
a
Íorma
como
assimcomo
há
um
século
de
Ciências
era
uma
aula
Ciência.Como
atrás?Em oue medidaas aulasde Ciênciasse
nos diasde hoje?Pararefleürsobre
transformaram
é necessáriose levarem contaque a
estasquestÕes,
partirdo contextcculturale do momentohistóricoem
que se vive,constÍói-seumadeterminadaimagemde
Ciênciadentroe foÍa da escola,
Sendoassim,esteepisódiohipotéticonos leva
tambéma pensar:quaisas possíveisimagensde
paraas
Ciênciaque são levadaspelosprofessores
conceitos
científìcos?
ensinar
aulasao

Reiteroaquia idéiaque a visãoepistemológica
do
proÍessorpodeeÍetivamente
transformara percepção
de sensocomumoue seusalunostêm da Ciência.A
partirda sua mediação,váriasquestõespodemsurgir
nas mentesdas criançase dos adolescentes
que são
seusarunos:

'E prcciso que
se enÍatizeque o funcionanento da saleambientedependede uma oryânìzaçáodetenninadapelo
professoL Estedevê ter clarezâ dos divercosmomentosdo
trabalho,como : eules colêtiras, tnbehos em gnlpos è tnbalhos
individuaís,que se tomâm rctinâ navida dos alunos, semdeìxálos pedidos ou disqêtsos'. ( p. 10f

Queconcepçãode EducaçãoesÉ porÍás desta
soliciEção?Ao aÍìrmarque o proÍessordeveter "uma
quaisseriamos objetivos
organizaçáo
determinada",
paraestaorganização?
estabelecidos
Ao propor
"trabalhosem grupos tÍabalhos
e
individuaisparaos
alunos,sem deixálos perdidosou dispersos",não Íica
que o
claraque visãode Educaçãopressupõe-se
orofessortenha?
O documentoda CENPparecenáo eshr embasado
teoricamente
a Íespeitoda conduh de proÍessore
alunosÍrenteao processoensino-aprendizagem
ao náo
explicitaro propósitodos tÍabalhosem grupose/ou
individuaise os objetivosque o proÍessorconstruirá
paraplaneiarsuaauladentÍoda sala-ambiente.
Nãoé suÍicientesolicitaraos professoíesque não
deixemseusalunosÍicarem'perdidosou dispersos",
'Elâ
senãoÍicarclaroo que se almejaao mantêlos
também é cultwâ, apesardê muhas vezes nãoparecêr.
Quandose hla dê 'cultun', mesmonós, prcÍessores,náo
envolvidoscom algumtipo de atividade.O que
pensamosem Ciêncìâ.Quandoa gente está lore de salâda aula e
pretendoafiÍmaraquié que a questaioé muitomais
alguém fàla etu cultun, e gente pense:Ah, cultunl Deve sêr
ampla
do que pretendese supor,poisenvolve
Beethovên,música clássica,deve set folcloto, deve set livto dê
professore alunosna dinâmicada aula,independente
Machadode Assís,ou Dostoyevsky, um íilne e, taíamente a
gente pensa em d)ltuÊ em tennos de ciêncías,Newton, a FÍsiôa.
do espaçofísicoondeela ocorra.
conceítode lorya, conceitode evoluçáo.A Ciênciapercce não
Em termosmaisconcretcs,a sala-ambiente
oode
partícíperdessa dísdrÌso cultural: é como se a Ciôncie estivesseà
pane dessediscutso cultural.Nâo conseguímosintegrála num
se configurarem um lugaradequadoparaque
conlextoeducacíonelum pouco mais âmplo de lomeçâo de um
podeser praticada,livrospodemsêr
experimentação
cidadào' Ganetic.199OF
produçÕes
consultados,
coletivasde textosou painéis
podemser desenvolvidas,
etc.Todavia,sabemosjá
Juntccomas concepçõesde ciência,os
práticas
que
das
nossas
os
mesmosmeiospodem
professores
trazemconcepções
de Educação
servir
a
diÍerentes
fins.
Ou
sela:
tomandoa
relacionadas
que
com suascÍençaspolítjco-sociais
experimentação
como
exemplo,
esta podeser usada
serãotambémdeterminantes
no desenvolvimento
de
com
o
objetivo
de
ÍacilitaÍ
interação
a
entreos parese
qualquermetodologia
de ensinoem qualquerambiente o tÍabalhocoleüvo para
ou,
simplesmente
comprovar
(ousala-ambiente).
forma
de
demonstÍativa
teorias
exolicadas
em aulas
Porque educamos?Parapassaraosalunosas
que merecedestaquenesta
expositivas.
Assim,
o
normasestruturaisda sociedadeem oue esüio
reflexãonão é a atividadeem sique podeser
inseridos,paraque eles possamaceitáìase se
desenvolvida
nestenovoespaçochamadoagorade
tornaremadultosconscientes
das mesmase,
sala-ambiente,
massim quaissão os propósitose
consequentemente,
adaptadosao contexto?ou paÍa
que
através
de
melosestaatividadeserápropostaaos
problematizar
a realidadee construircom os alunos
alunos.
pressupostos
que lhesservirãode norteadoÍes
para
que possamagir comoagentestransÍoÍmadores
desta Como
superara íragmentaçãodo conhecimentona
Íealidade,na qualestãoinseridos?
sala-ambiente?
Estasconcepçõês
tamtÉmestaionos basüdores
da
cenada salade aula.A visãoeducacional
do orofe$sor
parecetambémaDresentar
A sala-ambiente
no
atravésda qualele construiráo processode ensinoproblema
mínimo
mais
um
considerável
natureza
de
pode
aprendizagem
comseusalunos
acabarse
epistemológica:
a concepçãoimplícitade
tradulndo em modelosde ensinoesoecíficos
conhecimento
como
saberfragmentado.
Ao se
- o
desenvolvidos
na salade aulaou na sala-ambiente
trabalhar
na
produzindo
sala-ambiente
de
Ciências,
espaçofísicoou o nomeque se dá a ele não faz a
saberesescolarescomos alunos,comoo proÍessor
diferença.
viabilizaráo estabelecimento
das relações
Em documentodivulgadoem abrildesteano,a
inbrdisciplinares?
Coordenadoria
de Estudose NormasPedagógicas
De que formaa visãofragmentada
do
(CENP)da Secretariade Estadoda Educacãoafirma
podeser
conhecimento,
do
homem
e
do
ambiente
oue:
superadanestaperspecüva?
Muitoscienüstase
- Comosurgiua Ciência?- Serãoos cienüstaspessoas
semelhantes
a outrasoue não lidamcom esh áreado
- Comose faz Ciência:atravésda
conhecimentc?
observaçãocuidadosados Íatosda naturezaou
atÍavésda elaboraçãoÍacionalde teoriasque tentam
explicarestesfatos?- As teoriascientíficassão
perenes?- O que faz umateoriase tomarcientífica?Qualé a relaçãoentreCiência,Tecnologiae
- Ao tomardoençascuráveis,propiciara
Sociedade?
cÍiaçãode novastecnologias
de conservação
de
alimentos,a Ciênciapodeajudara melhorara
qualidadede vida de todasas pessoas?- Quala
relaçãoentreCjênciae meioambienE?- O que é a
CiênciaaÍinal?"

Íilósofosda ciênciaenfaüzama idéiade que a
que não aparecemna
totalidadeadquirepropriedades
visãodas partes.Maturanae Varela(1995)ao
com bases
proporemumateoriade conhecimento
aÍirmam:
biológicas
"Surye (...) como que um todo coercntee uníícado, uma nova
visàosobre os sercs vivos e sobrc a nafiJrczacognoscttivado ser
humano:(...) urna hamd teoice unitícadedes ciènciesde vida e
das cíênciessociais, com a quel se começaa colonier um novo
conlinenteque outq coise náo é, senáo uma novâ visáo do nosso
que obiga a um üofundo
ventumundo, nume pêB's'pectiva
"
repensarda naturezada condbào social humana

Assumindoque o ato de conhecerpresumea
"todocoerentee unificado"e que o
interaçãocom este
a partirde dados
homemnão conhecesimplesmente
registradospeloseu sistemanervoso,mastambém
atravésda inÍluênciada linguageme do
social,a escolaprecisaentrarna
relacionamento
do conhecimento'
côntramãoda Íragmentação
Íácilimaginaros peÍcalçosque surgirão
Parece-nos
ao se empreenderum processoesmlar em salasa salade
ambienteseparadase específicas:
de
e Expressão,a sala GeograÍia,a sala
Comunicação
a salade Ciências,
a salade História,
de Matemática.
enfim...
A questãoé: Em que espa@se daráa produçãode
de
escolaresnumaperspecüva
conhecimentos
totalidade?onde seÍá tecidaesta tÍamateórica
unificadadas ciênciasda vida e das ciênciassociais,
se a saladaquelegrupode alunosna escola, enquanto
não existemais?
espap configurado,
Abrindocaminhospan chegarnum espaçonovo
neste
O que o examedas questõesapresentadas
que
não
podem
indicar
nos revelar?Parece-nos
artigo
sala
de
aula
atores
da
tÍansÍeÍir
os
é suÍicienteaoenas
paraoutíoespaçofisicoe chamá-lode sala-ambiente,
e uma
se antesnão houveruma problematização
e sobrea visão
reflexãosobrea posturametodológica
do professor.Destaforma,parecenão
epistemológica
de como
de se Íazerprescriçõês
haveroossìbilidade
comoanseiammuitos
utilizara sala-ambiente
que nos procuramnos encontrosde
professores
educaçãomnìnuada.
o proÍessorque acreditana interaçãoentÍeos seres
participantes
da sua aula,no papelda linguagemna
de debatee
construçãodosconceitls,na oportunidade
nas
vantagens
que
oÍerece,
a expeÍimenbção
vivência
"geografia"
importância
de
na
da
sala,
mudança
da
da
se estudarCiênciadentÍode umavisãocríüca-políticade se empreenderesÍorços
social,na necessidade
à superaçãode umavisãofÍagmentada
direcionados
talvezesteproÍessorconsiga
do conhecimento,
o seu papelde facilitadorda
desempenhar
O que nos
dentroda sala-ambiente.
aprendizagem
que
não
é a salapermitedepreender,
ao concluir,
pode
porém
proÍessor,
inverso
que
o
ambiente faz o
viável.
ser
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