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RESUMO
O objetivo do estudo desenvolvido nessa dissertação foi o de problematizar a influência da
afetividade nos processos de ensino e aprendizagem a partir do momento em que a
professora e, pesquisadora modifica a rotina de suas aulas, se propondo a fazer seus
alunos participarem do planejamento das mesmas e se tornarem protagonistas do processo
de aprendizagem. Neste processo, o enfoque se deu na dimensão das relações afetivas
entre aluno, conteúdo, professora, eles mesmos, o espaço escolar e a comunidade escolar
de forma geral. O referencial teórico para a discussão das questões da afetividade foi
baseado nos trabalhos de Wallon e de Vigostky por meio de leituras de fontes primárias e
secundárias. A pesquisa de cunho qualitativo, compreendendo a observação participante, foi
realizada com 3 turmas de sétimo ano de uma escola municipal da zona oeste do Rio de
Janeiro quando estudavam o conteúdo de fungos e plantas. Foi desenvolvida uma
sequência didática com estratégias sugeridas pelos alunos e organizadas e mediadas pela
professora e pesquisadora. A sequência didática incluiu atividades exploratórias para
identificação e mapeamento de espécies de fungos e plantas encontradas na escola,
elaboração de textos, pesquisa em grupos, bloco de fungos, investigação das receitas
incluindo plantas medicinais usadas pelas famílias, apresentação para outras turmas, etc.
Os resultados mostraram que os alunos passaram a participar mais ativamente das aulas a
partir do momento em que atuaram no planejamento das aulas e escolheram ter aulas no
pátio da escola mobilizando toda a continuidade das atividades em sequência. Mostraram
mais interesse, prazer e atenção às aulas. As relações afetivas entre eles e a professora
melhoraram visivelmente e o convívio passou a ser harmonioso e de carinho mútuo. O
estabelecimento do sentimento de pertencimento ao espaço escolar também pôde ser
verificado a partir das respostas que deram aos questionários respondidos após cada etapa
da sequência de atividades. Além disso, foi percebida uma melhora no rendimento escolar,
das turmas participantes do estudo. Concluímos que a alteração da rotina das aulas de
ciências promoveu o aumento do interesse na realização das atividades, nos afetos
identificados (prazer, alegria, cansaço, interesse etc.), no sentimento de pertencimento e
consequente cuidado com o espaço escolar, além da melhora da relação afetiva com a
professora e pesquisadora. A partir desse estudo foi elaborado, como produto educacional,
um vídeo para professores que objetivou discutir questões relacionadas à promoção da
afetividade na escola a partir da sequência didática construída pela professora e
pesquisadora e seus alunos. Esse produto foi avaliado por sete juízes e classificado, então,
como veículo passível de motivar professores e fazê-los refletir sobre as relações afetivas
desenvolvidas na escola.
Palavras chaves: Afetividade, Estratégias didáticas diferenciadas, Ensino fundamental,
Ensino de ciências, Sequência didática.
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ABSTRACT
The objective of the study developed in this dissertation was to problematize the influence of
affectivity in the teaching and learning processes from the moment the teacher and
researcher changes the routine of their classes, proposing to make their students participate
in their planning and become protagonists of the learning process. In this process, the focus
was on the dimension of affective relationships between student, content, teacher,
themselves, the school space and the school community in general. The theoretical
framework for the discussion of affectivity issues was based on the works of Wallon and
Vigostky through readings from primary and secondary sources. The qualitative research,
comprising participant observation, was conducted with 3 seventh grade classes from a
municipal school in the west of Rio de Janeiro when studying the content of fungi and plants.
A didactic sequence was developed with strategies suggested by the students and organized
and mediated by the teacher and researcher. The didactic sequence included exploratory
activities for identification and mapping of fungi and plant species found in the school, writing
of texts, group research, fungal block, investigation of recipes including medicinal plants
used by families, presentation to other classes, etc. The results showed that the students
started to participate more actively in the classes from the moment they worked in the
planning of the classes and chose to have classes in the school yard mobilizing all the
continuity of the activities in sequence. They showed more interest, pleasure and attention to
classes. The affective relations between them and the teacher visibly improved and the
coexistence became harmonious and of mutual affection. The establishment of the feeling of
belonging to the school space could also be verified from the answers they gave to the
questionnaires answered after each step of the activity sequence. In addition, an
improvement in school performance was observed in the study participants. We conclude
that the alteration of the routine of science classes promoted the increase of interest in
performing the activities, in the affections identified (pleasure, joy, tiredness, interest, etc.), in
the sense of belonging and consequent care with the school space, besides the
improvement of the affective relationship with the teacher and researcher. From this study, a
video for teachers was elaborated as an educational product that aimed to discuss issues
related to the promotion of affection in the school from the didactic sequence built by the
teacher and researcher and their students. This product was evaluated by seven judges and
then classified as a vehicle that could motivate teachers and make them reflect on the
affective relationships developed at school.

Keywords: Affectivity, Differentiated didactic strategies, Elementary school, Science
teaching, Didactic sequence.
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APRESENTAÇÃO
Sou licenciada em Ciências Biológicas desde 2003. Em 2008 concluí uma
especialização em Ensino de ciências e biologia discutindo no meu trabalho de conclusão
questões do ensino com alunos do Ensino Fundamental II (EF II).
Ainda durante a minha formação como bióloga, já sabendo que queria ser
professora e cursando licenciatura, resolvi fazer concurso para professora de ciências na
Prefeitura do Rio de Janeiro. Passei e fui convocada. No entanto, estava no último período
e, portanto, ainda não havia concluído meu curso. Tive que solicitar junto à reitoria da
Universidade uma colação de grau extraordinária para que pudesse tomar posse na
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Consegui a autorização e tomei posse como
professora de ciências no mesmo dia em que colei grau. Portanto, leciono desde meu
primeiro dia de formada. Minha história na prefeitura começou em 2003 como regente de
turmas de Ensino Fundamental II da disciplina ciências, e desde lá já trabalhei em algumas
escolas na Taquara, em Bangu, em Padre Miguel, na Barra da Tijuca e em Realengo, fui
coordenadora pedagógica por dois anos, mas nunca saí de sala de aula, que sempre foi
meu interesse profissional. Atualmente leciono apenas na Escola Municipal Frei Gaspar,
localizada em Vargem Grande, onde estou há 3 anos. Minha pesquisa, portanto, tem
acontecido nesta escola com meus alunos de 7º ano durante o ano de 2018/2019.
Ultimamente andava um pouco desestimulada e acomodada na minha prática
pedagógica e resolvi buscar o mestrado numa tentativa de pensar e refletir sobre novas
práticas e estratégias para trabalhar com o público com o qual eu já trabalho há quinze
anos. Talvez repensar a minha prática pedagógica e ver que outras perspectivas e
estratégias eu poderia trazer para meus alunos, que o cansaço, dos anos de trabalho, já não
estava me deixando perceber. Dessa forma, procurei o mestrado profissional em Ensino de
Ciências do IFRJ. Estar num curso de mestrado, para além das disciplinas a serem
cursadas, seria uma oportunidade de dividir, com outros pares, questões que assolam a
escola, uma vez que não estava mais dando conta de pensar sobre isso sozinha.
No percurso do mestrado pude perceber o quanto a minha relação com meus alunos
e com os processos que envolvem a escola estava desgastada. De certa forma, um aspecto
que nos chamou atenção (meu e da minha orientadora) foi o de explorar na dissertação
formas de recuperar afetos que estavam diminuídos, para que fosse retomado o rumo da
satisfação de dar aulas para essa faixa etária. Assim, me propus a reestabelecer as formas
de interação por meio de atividades e estratégias de ensino de forma a provocar novas
relações afetivas nas minhas aulas de ciências. Essa motivação me impulsionou a produzir
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o vídeo educacional desta dissertação intitulado: “Um olhar para a afetividade no ensino de
ciências”.
Ao longo dos anos de magistério fiz algumas reflexões que julgo incômodas e
conflituosas na relação professor e aluno. Dentre elas, a que mais me chamou a atenção é o
quanto a relação estabelecida entre professor e aluno, atores do processo de ensino e
aprendizagem, pode influenciar na relação de afetividade que o aluno estabelece com o
conhecimento. Essa interferência pode se dar de forma que professor e aluno formem uma
parceria na construção do conhecimento ou ainda de forma que a relação existente entre
professor e aluno atrapalhe o desenvolvimento do processo, uma vez que é comum o aluno
associar a figura do professor à disciplina que ele leciona. Neste caso, a aversão ao
professor é transferida também à sua disciplina e a possibilidade de aprendizagem da
mesma.
A partir dessas reflexões iniciais percebo diferenças nas características que afetam o
ensino e a aprendizagem de ciências em turmas do ensino fundamental. Uma mesma turma
pode ser caracterizada como desatenta, participativa, interessada ou indisciplinada por
diferentes docentes. Acredito que um dos aspectos relevantes seja o relacionamento
estabelecido entre o docente e seus discentes. Portanto, pretendo procurar entender, para
além da questão do cognitivo, como o aspecto afetivo influencia diretamente nesta relação.
Vários trabalhos abordam este tema usando terminologias como afetividade, emoção,
empatia, sentimento, humor, dentre outras (BROCKINGTON, 2011; DAMASIO, 2001;
VYGOTSKY, 2001; PIETROCOLA E PINHEIRO, 2000; HOOKS, 2013; MONTEIRO E
SOUZA, 2017; TASSONI, 2000; LEITE E TAGLIAFERRO, 2005). Neste trabalho para fins
de padronização usaremos o termo afetividade como em Pietrocola e Pinheiro (2000). A
diferenciação destes termos será feita no capítulo 3 dessa dissertação.
Várias são as formas que parecem confluir para uma mesma sensação que é a
emoção, o afeto, o carinho, a dedicação, ou simplesmente um bem estar na relação entre
docente e discente, discentes e discentes, escola e discente, corpo técnico e discente,
tornando a questão afetiva uma importante parte do processo de ensino e aprendizagem.
Reforço, nessa dissertação, que para aprender é necessário que essa relação esteja fluindo
no sentido de que as partes tenham um bem estar relacional. Não é necessário estar feliz,
mas definitivamente, não pode haver um incômodo relacional, que na interação pode surtir
resultados não desejados.
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1

INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos de magistério pude perceber vários momentos em que a

expressão de sentimentos e emoções tais como medo, alegria, raiva, insegurança, euforia,
satisfação influenciaram o processo de ensino e aprendizagem. Essas emoções estão
presentes na escola tanto no corpo docente como no discente e interferem diretamente nas
relações que são estabelecidas entre alunos e professores e comunidade escolar como um
todo, consequentemente afetando o processo de aprendizado que a escola procura
promover.
Em geral, nas escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro, o aluno até o 5º ano (Ensino
Fundamental I) de escolaridade, ainda no primeiro segmento, tem um professor generalista
que o acompanha na maioria das disciplinas estudadas (português, matemática, ciências,
história etc.) e durante quatro dias da semana. E, em um único dia da semana ele tem
contato com outros professores que lecionam educação física e língua estrangeira entre
outras disciplinas, cada um com um ou dois tempos semanais o que é bem pouco
comparado com a quantidade de tempos do professor generalista. Mesmo existindo contato
com mais de um professor, é comum que o aluno do primeiro segmento se reconheça como
aluno do referido professor generalista. Quase como se os outros professores não tivessem
importância na sua formação tal como no desenvolvimento da responsabilidade, autoridade,
liderança e afetividade que estabelecem com o aluno.
Quando o aluno muda de segmento (EF II), e passa a ter oito professores diferentes,
os aspectos de referência docente começam a diluir-se nos diversos professores ao longo
desse segmento do ensino fundamental. Portanto, esse aspecto parece interferir no
rendimento escolar do aluno, uma vez que, esta diluição faz como que precise estabelecer
novas relações afetivas com vários docentes ao longo dos próximos anos de escolaridade.
Freire (1996 p.33), ao se referir sobre o papel do docente, afirma que:
o bom professor é o que consegue, enquanto fala trazer o aluno até a
intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio
e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem, cansam
porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem
suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas.

Neste sentido, entende-se que quando há uma afetividade presente entre professor e
aluno, o aprendizado tem mais chance de se estabelecer em consequência do maior
interesse que o aluno apresenta pelas informações trazidas por aquele professor. Cabe
ressaltar que atingir esse nível de intimidade e afeto com os alunos não é uma tarefa das
mais simples, principalmente quando se considera a situação profissional do professor que
17

geralmente possui muitos alunos e pouco tempo de planejamento e preparação de
atividades. Portanto, para um aluno se sentir interessado pela disciplina e se mostrar
engajado nas atividades que levam ao conhecimento, são fundamentais tanto o
desenvolvimento de um bem estar relacional entre ele e o conhecimento, quanto entre ele e
o professor que leciona tal disciplina.
A pressuposição da investigação é a de que o fato de ele não estar com o mesmo
professor o tempo todo em sala de aula dificulta o estabelecimento de relações afetivas
entre ele e seus alunos, uma vez que estas se dão de forma abrangente. A forma como
esses atores (professor, alunos) serão afetados por essa nova configuração é um fator
importante para a aprendizagem. Por exemplo, essa poderá influir naquilo que os alunos
aprendem e na forma como o professor ensina, na permanência do aluno na escola, no zelo
pela instituição escolar, na questão disciplinar entre muitas outras. Os conflitos de interesses
presentes no desenvolvimento pessoal do aluno durante o ensino fundamental podem gerar
uma instabilidade emocional que comprometa seu rendimento escolar. Neste sentido,
afetividade pode interferir atrapalhando ou dando um conforto necessário ao aprendizado.
Importante, portanto, saber o quanto ela limita ou promove o desenvolvimento do processo
no decorrer do EF II em situações concretas de ensino.
Reforçamos que a afetividade precisa existir e um dos objetivos deste trabalho é
justamente descrever e analisar propostas de atividades no contexto da disciplina de
ciências que favoreçam o estabelecimento da afetividade. Nesse estudo, vale esclarecer a
compreensão de que em momento nenhum deixamos de afetar e ser afetados por nossos
alunos, mas o que fazemos e deixamos de fazer em sala de aula pode contribuir mais
especificamente na aprendizagem deles.
Entende-se que com as atividades aqui descritas seja possível despertar uma
afetividade entre alunos, alunos e professora e ainda entre os alunos e o espaço escolar e
com isso proporcionar um desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem nas aulas
de ciências. Nesse sentido, a pergunta norteadora deste estudo é: Como a afetividade
influencia o processo de ensino e aprendizagem de ciências em alunos de três turmas de
sétimo ano do EFII, quando estudam fungos e plantas por meio de estratégias de
ensino/didáticas?
Deseja-se que, com o desenrolar da atividade proposta nesta pesquisa, e descrita no
produto educacional, seja possível problematizar de forma mais complexa a afetividade nas
relações acadêmicas assim como um sentimento de pertencimento maior ao espaço escolar
que colabore para intensificar o zelo tanto pelo conhecimento a ser alcançado, pela
instituição escola como relevante para a sua formação, quanto pelo espaço onde essa
escola está construída. Parte dos objetivos, desta pesquisa, foi elencando com base na
observação feita ao longo dos anos de experiência no magistério de que muitos dos alunos
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não se sentem mais pertencentes ao espaço escolar, ou seja, não conseguem perceber que
este espaço é público e, portanto de todos e que por isso precisa ser conservado, valorizado
e aproveitado.
Esse aspecto do pertencimento reflete o mundo contemporâneo, sobretudo nas
características da modernidade tardia (GIDDENS, 2002) ou alta-modernidade naquilo que
se faz ou deixa de fazer no mundo social. De acordo com as ideias de Bauman (2001)
estamos vivendo em uma época (modernidade líquida) de inconsistências e superficialidade
dos vínculos, caracterizando o individualismo contemporâneo como relacionamentos
líquidos. Temos percebido, ao longo dos anos, que os alunos têm chegado à escola com
pouca experiência de coletividade, ou seja, de percepção de grupo e turma. Cada vez mais
os alunos se sentem sozinhos e não têm interesse em lutar em grupo por suas escolhas ou
necessidades e muito menos entender e respeitar as necessidades do outro. Para Giddens
(2002, p.18-19) “ao enfrentar problemas pessoais, os indivíduos ajudam a reconstruir o
universo da atividade social a sua volta”.
Portanto, este estudo pretende resgatar questões para além da sala de aula.
Giddens (2002) esclarece que as questões emocionais articulam-se como as da confiança e
da motivação no mundo na alta modernidade. Quanto à confiança ele assevera que
A confiança que a criança, em circunstâncias normais, investe nos que
cuidam dela - argumento - pode ser vista como uma espécie de inoculação
emocional contra ansiedades existenciais – uma proteção contra ameaças e
perigos futuros que permite que o indivíduo mantenha a esperança e a
coragem diante de quaisquer circunstâncias debilitantes que venha a
encontrar mais tarde. A confiança básica é um dispositivo de triagem em
relação a riscos e perigos que cercam a ação e a interação. É o principal
suporte emocional de uma carapaça defensiva ou casulo protetor que todos
os indivíduos carregam como meio de prosseguir com os assuntos
cotidianos (GIDDENS, 2002, p. 43, grifo do autor).

Portanto, para esse autor, a manutenção da vida e a saúde psicológica dependem de
questões emocionais presentes nas várias esferas sociais e a escola é uma relevante
dimensão da vida social assim como a mídia, a família entre outros.
Nesse

sentido,

entendemos

que

as

questões

afetivas,

motivacionais,

de

pertencimento envolvendo o ensino muito poderiam colaborar para a formação social do
cidadão que estuda na escola pública.
Na perspectiva deste trabalho é o objetivo geral discutir a influência da afetividade no
ensino e na aprendizagem a partir de atividades pensadas e planejadas especificamente
pelos/para os alunos de três turmas do Ensino Fundamental. Essa iniciativa foi criada em
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decorrência de observações anteriores feitas pela professora e pesquisadora1 sobre as
limitações e necessidades dos alunos e que pudessem promover o desenvolvimento da
afetividade e da motivação.
No que se refere à relação professor aluno, Hooks (2013) diz que ainda não é bem
vista a presença de sentimentos entre alunos e professores universitários, por exemplo, por
se entender que eles podem impedir a consideração objetiva dos méritos do aluno, assim o
professor não faria uma avaliação neutra de cada aluno quando necessário. A autora
acrescenta que “essa noção se baseia no pressuposto falso de que a educação é neutra, de
que existe um terreno emocional “plano” no qual podemos nos situar para tratar a todos de
maneira igualmente desapaixonada.” (HOOKS, 2013, p.262). Entendemos que mesmo se
tratando de pesquisa voltada para relações e alunos universitários e seus professores, o
mesmo ocorre no ensino básico, onde muitas vezes o professor e outros atores escolares
não se deixam afetar pelas condições com que os alunos chegam à escola.
Por conseguinte, Hooks critica esta ideia afirmando que a ação docente não é neutra
e nem deve pretender ser. Nesse sentido, percebe-se que o docente deve planejar as suas
aulas sem se esquivar da afetividade. Desta forma, o estabelecimento de uma relação de
afetividade se faz imprescindível no processo de ensino e aprendizagem, tanto entre
docente e discente, como entre o discente e seu objeto de estudo e demais integrantes da
comunidade escolar. Essa relação pode ainda estabelecer um vínculo de pertencimento ao
ambiente escolar em que o processo se desenvolva.
Correlatamente, no âmbito da ciência e dos cientistas, percebe-se que a relação da
afetividade com o conhecimento científico não é algo muito novo, tal como Pietrocola e
Pinheiro (2000, p.2) ressaltam:
Pode-se perceber na leitura de alguns originais, como por exemplo nos
trabalhos de Galileu, Maxwell e Einstein o profundo prazer vivenciado por
eles ao fazer interpretações sobre o mundo. Através da ciência e da Física
em particular podemos “enxergar” um mundo diferente daquele que se nos
apresenta a observação imediata, gerando a prazerosa sensação de
intimidade com a realidade. Nesta direção, vislumbrar o conhecimento
Físico como meio de interpretar o cotidiano, gerando quadros de realidade,
seria uma forma de estabelecer vínculos afetivos.

1

Cabe esclarecer aqui que usaremos o termo professora pesquisadora por se tratar de um trabalho
em que a pesquisadora aplica sua pesquisa nas suas próprias turmas tendo a identidade se
deslocando em algum momento para um olhar mais professoral e em outro para um olhar mais de
pesquisadora, ocupando assim as duas posições de sujeito, uma vez que segundo Fagundes (2016,
p.295), colocam-se nesta posição todos que “estejam implicados professores ou professores e
pesquisadores que, produtores do conhecimento que são, buscam compreender a natureza dos
fenômenos educativos em razão da necessidade de aprendizado dos alunos e de sua formação
humana”.
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Apesar de já ser vista em relatos feitos por Einstein, Galileu e Maxwell, a afetividade
vem sendo mais discutida recentemente, talvez pela dificuldade de se acessar os aspectos
emocionais do indivíduo. As pesquisas sobre o conhecimento científico acabam por priorizar
a racionalidade e alijar a afetividade no processo de aprendizagem. (BROCKINGTON, 2011)
Ainda segundo Pietrocola e Pinheiro (2000) nem sempre a escolha de
encaminhamento das pesquisas feitas por Einstein teria tido apenas influência de um
conteúdo lógico, mas poderia ter sido influenciada também pelos sentimentos despertados
durante a pesquisa. Acreditam ainda que isso poderia ser aplicado ao processo de
aprendizagem em geral. Desta maneira, alegam que
As escolhas não são feitas apenas pelo que parece mais lógico, mas o
razoavelmente aceito implica numa avaliação que tem como referência,
entre outras coisas, o patrimônio afetivo que engloba vivências sentimentais
anteriormente acumuladas. (PIETROCOLA e PINHEIRO, 2000, p.7)

O professor precisa planejar atividades que propiciem ao aluno a participação, de
forma que o docente possa conhecer melhor cada indivíduo e assim pensar novas ações
mais direcionadas às limitações ou defasagens percebidas. As atividades devem, além de
promover a aprendizagem, desenvolver a autonomia, a autoestima, a confiança, o prazer, a
alegria, a capacidade de compreensão, a vontade de se colocar e participar. Quando as
atividades propostas pelo professor ficam muito além das possibilidades do aluno, a relação
estabelecida é muito mais de distanciamento e medo de não saber realizar a atividade do
que de aproximação e estabelecimento de afetividade com o professor gerada pelo
conteúdo ensinado por ele.
Portanto, a afetividade, nesta pesquisa, pode ser entendida como um conjunto de
itens que ajudam a promover o aprendizado. Não pode ser minimizada e nem deixada de
lado. Precisa sim ser considerada e ponderada durante as diagnoses de turma, elaboração
de atividades e execução dos planejamentos e avaliações. As atividades escolares devem
ser pensadas de forma a causar no aluno algum(a) encantamento/motivação ao aprender tal
conteúdo, fazê-lo entender qual o objetivo de aprender aquilo e promover uma curiosidade
intelectual que possa despertar um sentimento de maior proximidade entre ele e o objeto de
estudo. Falando mais especificamente de ciência, é comum a sugestão do aprendizado de
linguagem diferenciada por meio de modelos e hipóteses científicas, procedimentos esses
que podem, dependendo da forma como sejam abordados, afastar os aprendizes da ciência.
Da mesma forma, as atividades escolhidas para o desenvolvimento deste trabalho,
fazem parte de um conteúdo da biologia com o qual a professora e pesquisadora tem
relação afetiva na medida em que, remetia às boas lembranças de atividades de campo
feitas durante seu período de formação como professora (licenciada em Biologia). E a ideia
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foi a de trazer atividades realizadas na formação, para as turmas escolhidas em que o
relacionamento estabelecido até então era conflituoso.
Um objetivo específico foi então o de entender como as relações afetivas se
transformariam ao longo da realização das atividades. Além disso, outro objetivo era o de
por meio das atividades propostas especificamente explorar e mapear as espécies de
fungos presentes na escola; investigar as plantas usadas medicinalmente pelas famílias dos
alunos; usar o espaço escolar para o desenvolvimento de um pertencimento por parte dos
alunos; gerar uma contextualização dos conteúdos estudados com a realidade vivida pelos
alunos; portanto, desenvolver atividades que buscassem uma afetividade entre os alunos,
alunos e professora, alunos e espaço escolar.
Como produto educacional, culminamos com a elaboração de um vídeo destinado a
professores apresentando toda essa problematização da relação da afetividade com as
estratégias usadas pelo professor em sala de aula e mostrando toda a aplicação da
sequência didática na escola. Essas atividades serão apresentadas no capítulo de
metodologia e adiantamos que as atividades foram aplicadas com os alunos selecionados
para a realização desta pesquisa. Embora as estratégias sejam direcionadas ao sétimo ano
do EFII, nada impede a sua adaptação para outros níveis de escolaridade.
Esta dissertação está organizada da seguinte forma: no capítulo 2 foi desenvolvido
um breve panorama do ensino de ciências e como ele vem sendo pensado, por alguns
autores do campo da afetividade. No capítulo 3, ficará evidente a pluralidade de conceitos
usados para contemplar as questões afetivas na literatura, bem como a forma como a
afetividade vem sendo abordada quando entremeada pela cognição, tomando por base,
sobretudo os estudos dos teóricos Henry Wallon e Lev Vygotsky. No capítulo 4 está descrita
toda a parte metodológica da pesquisa assim como a estratégia de ensino que esta
pesquisa elaborou e por último, nos capítulos 5 e 6 faremos uma reflexão sobre a forma
como a estratégia produzida por este trabalho impactou afetivamente no processo de ensino
e aprendizagem dos participantes desta pesquisa.
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2

ENSINO DE CIÊNCIAS
Embora a ciência possa ser um conhecimento que desperta a curiosidade das

crianças, ainda é percebida na escola uma prática de ensino que tem reforçado o seu
ensino por meio da transmissão de conteúdos de forma passiva para os alunos, o que
muitas vezes pode significar decorar uma série de conceitos científicos. Que fique claro que,
neste formato, ao professor é creditado o ato de ensinar e ao aluno o dever de escutar e
assimilar os conteúdos passivamente, como se fosse um depósito de conteúdos. Esse
modelo corresponde à educação bancária da qual Freire (1981) se refere quando critica o
ensino passivo.
Segundo Chassot (2003), não se pode pensar um ensino de ciências sem incluir os
aspectos sociais e pessoais dos estudantes. Faz-se necessário entender que a ciência
escolar além dos conhecimentos vindos da academia, precisa ser reelaborada a partir de
saberes de outros contextos sociais como os familiares, os relacionais, os de vivência diária,
para que possa atender aos aspectos sociais da escolarização.
O ensino de ciências deve “estimular a atividade intelectual e social dos alunos,
motivar e dar prazer pelo aprendizado, (...), fazer com que os alunos conheçam fatos,
conceitos e ideias básicas da ciência” (KRASILCHIK e MARANDINO, 2007, p. 53). A partir
dessas autoras percebe-se a importância da contextualização social do ensino de ciências
devendo sempre estar atrelado à motivação e ao prazer do aprender científico.
De modo geral, a ciência ainda é percebida pelos sujeitos como algo
distante, aparentemente sem qualquer influência direta sobre sua realidade
vivencial. As dificuldades de compreensão das complexas relações
existentes entre as teorias científicas e técnicas, ciência pura e aplicada e
teoria e prática leva-os a perceberem as ciências apenas pelos resultados
de suas aplicações, favorecendo o surgimento do cientificismo, da fusão
ciência/técnica e do mito da neutralidade científica. Nesse sentido, o sujeito
tende a identificar o conhecimento científico a partir de seus efeitos
tecnológicos, o que faz com que deixe de perceber que a ciência faz parte
das formas econômicas e produtivas da sociedade, promovendo grandes
mudanças sociais na divisão social do trabalho, produção e distribuição de
bens e formas de consumo. (NASCIMENTO, FERNANDES, MENDONÇA,
2010, p.240, 241)

Apesar das atividades relatadas nesta pesquisa terem sido realizadas dentro do
espaço escolar formal de educação, houve uma conotação não formal no desenvolvimento
das mesmas, no sentido de que promoveram uma maior socialização entre os alunos,
provocando um estranhamento relacionado à dinâmica das aulas e estímulo a construção
da identidade dos alunos, já que eles foram levados a trazer elementos que faziam parte da
sua bagagem de vida, suas próprias ideias para o desenvolvimento da atividade.
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Portanto, consideramos que a atividade teve um aspecto não formal, tal como Gohn
(2006, p.31) esclarece que “a educação não formal pode atingir em termos de metas, em
processos planejados de ações coletivas grupais: o aprendizado das diferenças. Aprende-se
a conviver com os demais”. Esse aspecto inclui a socialização e aprofunda capacidades que
discutimos anteriormente, pouco desenvolvidas nos alunos desta faixa etária, tais como a do
respeito mútuo; saber trabalhar em grupo, reconhecimento do papel do outro, possibilitando
a construção da identidade coletiva por meio de “regras éticas relativas às condutas
aceitáveis socialmente”.
O ensino de ciências é, portanto, algo mais complexo do que simplesmente ensinar
um conjunto de conceitos/conteúdos a serem memorizados, selecionados por uma matriz
curricular pré-determinada. O aluno, além de adquirir conhecimentos de ciências poderá
utilizá-los tanto na relação com os outros como na sua própria vida.
Para uma renovação do ensino de ciências precisamos não só de uma
renovação epistemológica dos professores, mas que essa venha
acompanhada por uma renovação didático-metodológica de suas aulas.
Agora não é só uma questão de tomada de consciência e de discussões
epistemológicas, é também necessário um novo posicionamento do
professor em suas classes para que os alunos sintam uma sólida coerência
entre o falar e o fazer. Este é um ponto bastante complexo, pois os
professores para o desenvolvimento de suas aulas necessitam de materiais
instrucionais coerentes com uma proposta de ensino como investigação o
que implica uma renovação também destes programas de atividades.
(CACHAPUZ et al., 2005, p.10)

É urgente que os professores entendam que o foco do seu trabalho não é apenas o
conteúdo, mas o desenvolvimento amplo do seu aluno. Embora o compromisso central da
escola seja o conhecimento acumulado socialmente, “as relações afetivas se evidenciam,
pois a transmissão do conhecimento implica, necessariamente, uma interação entre
pessoas. Portanto, na relação professor-aluno, uma relação de pessoa para pessoa, o afeto
está presente” (ALMEIDA, 1999, p.107).
Nesta perspectiva, também o ensino de ciências precisa ser pensado de forma a
favorecer o envolvimento do aluno com o conteúdo a ser trabalhado. É iminente a
necessidade de que o aluno estabeleça uma relação de interesse com a ciência e vislumbre
sua utilidade de forma que não a veja apenas como um conteúdo a ser estudado para uma
prova e sim algo que poderá participar de suas decisões ao longo da vida, mesmo que ele
não resolva seguir caminhos profissionais científicos. O maior desafio é descobrir as ações
necessárias para atender a essas demandas. Anastasiou e Alves (2004) afirmam que, para
transpor as tradicionais formas de ensinar e aprender memorizativas históricas deve-se
tentar criar coletivamente momentos de experimentação, vivência, reflexão sistemática, com
relatos de experiência sendo socializados, visando à superação dos entraves.
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Dentro desta perspectiva, Pietrocola e Pinheiro, (2000, p.1) apontam que
A resposta que apresentamos é que, em geral, os estudantes estabelecem
uma relação “profissional” com o conhecimento escolar. Ou seja, o
professor, utilizando-se do poder conferido pelo contrato didático instalado
na sala de aula, impõe certas “regras” que devem ser cumpridas pelos
estudantes. Em se tratando de uma espécie de jogo estabelecido entre
partes, cabe aos alunos “aprender” para obterem sucesso nas avaliações e
ao professor, entre outras coisas, produzir avaliações dentro das
possibilidades dos alunos e previsíveis a partir daquilo que foi ministrado na
sala de aula.

Esses autores ainda afirmam que o aluno acaba por estabelecer uma relação
profissional com o conhecimento escolar e o professor tem o poder, conferido pelo contrato
didático, de estabelecer certas regras que o aluno deverá cumprir. Neste modelo, cabe ao
aluno “aprender” e tirar notas boas e cabe ao professor elaborar avaliações previsíveis e
condizentes com o que foi ministrado em sala para que possa se dizer que tiveram sucesso
nas avaliações (PIETROCOLA e PINHEIRO, 2000). Desta forma, muitas vezes não percebe
que o conteúdo escolar, especialmente o científico, tem utilidade na vida cotidiana. Não
consegue extrapolar o modelo exposto pela escola para situações reais da vida fora da
escola. A ciência permanece sendo um modelo a ser mostrado, ao invés de proporcionar a
problematização de situações que ocorrem no cotidiano. Os vínculos com os conteúdos
continuam sendo apenas contratuais e não afetivos.
Pietrocola e Pinheiro (2000) consideram que isto se deve ao fato de esperar-se mais
utilidade das ciências em detrimento do prazer. O conhecimento científico não costuma levar
em consideração a subjetividade da afetividade, mas sim a rigidez da objetividade. Ao
contrário do caso dos artistas onde o trabalho denota algum tipo de sentimento ou emoção.
Espera-se isso do artista ou da obra. As artes prescindem deste fator, e das ciências não se
espera sentimento, afeto ou emoção.
Podemos pensar que o ensino de ciências do ponto de vista da afetividade é algo
novo, mas há, no entanto, diversos autores reforçando aspectos do ensino de ciências onde
a afetividade é identificada como fator importante. (BROCKINGTON, 2011; NASCIMENTO,
2017; NEVES e CARVALHO, 2006; PIETROCOLA e PINHEIRO, 2000; ROSA, DARROZ e
SANTOS, 2017; CARVALHO, KATO e DAROZ, 2015). Seniciato e Cavassan (2004), por
exemplo, dizem que as atividades de campo nas aulas de ciências afetam positivamente a
aprendizagem, pois funcionam como motivadoras para os professores, permitindo que eles
inovem em suas aulas e se dediquem mais na orientação dos alunos. É importante ainda
que este ambiente seja limitado e que o professor tenha pleno domínio da área de forma
que planeje a atividade para atender os objetivos da aula.
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2.1

ESTRATÉGIA DE ENSINO COMO FATOR MOTIVACIONAL
Segundo Anastasiou e Alves (2004) habitualmente encontra-se os termos

“estratégia, dinâmica ou técnica” como sinônimos quando se referindo aos meios ou
processos que o professor utiliza em aula. Esses termos referem-se ao conjunto de
atividades que um professor idealiza para que determinado conteúdo seja abordado
possibilitando o desenvolvimento de operações mentais. Para que esse desenvolvimento
tenha êxito ele precisará organizar processos de apreensão que o tornam um verdadeiro
estrategista justificando o uso do termo estratégia no sentido de propor as melhores
ferramentas que auxiliem o aluno a se apropriar do conhecimento.
Dentro desta perspectiva, Mazzioni (2013, p.96) ressalta que “o uso do termo
“estratégias de ensino” refere-se aos meios utilizados pelos docentes na articulação do
processo de ensino, de acordo com cada atividade e os resultados esperados”. Além disso,
é necessário entender que a fim de que as estratégias atinjam seus objetivos é importante
ter em mente que
As estratégias visam à consecução de objetivos, portanto, há que ter
clareza sobre aonde se pretende chegar naquele momento com o processo
de ensinagem. Por isso, os objetivos que norteiam devem estar claros para
os sujeitos envolvidos – professores e alunos – e estar presentes no
contrato didático, registrado no Programa de Aprendizagem correspondente
ao módulo, fase, curso, etc. (ANASTASIOU e ALVES, 2004, p. 71).

As autoras ressaltam ainda que, nas instituições de ensino onde existem formações
profissionalizantes, a utilização de diferentes maneiras de fazer a aula é mais comum, uma
vez que existe a preocupação de desenvolver a autonomia e a responsabilidade para que o
aluno atue de forma significativa e urgente. Isto não impede, entretanto, que nas instituições
não profissionalizantes, exista a implementação de estratégias diferenciadas, uma vez que
há a autonomia docente viabilizando este processo (ANASTASIOU e ALVES, 2004).
É importante considerar, que Monteiro e Souza (2017) relatam o desafio de não
transformar a disponibilidade dos alunos em participar de uma estratégia em simples
docilidade. Percebendo aqui a docilidade como passiva e não ativa. A partir daí, passa-se a
pensar na recalcitrância que seria essa capacidade de demonstrar resistência a algo que é
proposto para ser realizado, mesmo que na forma de docilidade e não disponibilidade.
Sobre ela entende-se que
implica então em uma maneira de fazer nas ciências humanas aquilo que já
se faz nas ciências exatas: construir dispositivos que sejam, ao mesmo
tempo, interessantes – que se façam interessar por aqueles a que ele
interroga – e passíveis de serem questionados – e até mesmo rejeitados
pelos investigados. (MONTEIRO E SOUZA, 2017, p.159)
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Monteiro e Souza atentam para o fato das estratégias poderem ser rejeitadas pelos
alunos também. Este é outro ponto importante, uma vez que nem sempre as atividades
propostas serão bem aceitas pelos participantes da mesma. No entanto, considera-se nesta
pesquisa que a rejeição é uma relação afetiva importante a ser considerada.
Dentre as atividades que integraram a estratégia que será descrita neste trabalho
está a atividade exploratória que segundo Martins Júnior, (2015, p.58-59) compreende um
Conjunto de atividades, didaticamente planejadas, com o objetivo de
permitir a exploração, a conjecturação [...] e a mediação em relação aos
conteúdos abordados para possibilitar a construção de conhecimentos
realizados por seus atores, sendo essas atividades livres ou guiadas e,
usando para isso, os meios necessários que possam dinamizar a relação
entre a teoria e a prática e o ensino para a aprendizagem.

Além das atividades exploratórias, outras atividades compõem a sequência utilizada
nesta pesquisa. Toda a sequência didática desenvolvida com os alunos está descrita no
tópico 4.5 e no vídeo produzido como produto educacional intitulado “Um olhar para a
afetividade no ensino de ciências”, além de minuciosamente detalhada no apêndice A.
É importante pensar ainda se as estratégias são realmente motivacionais, se o
professor realmente motiva os alunos, como isso ocorre e se a afetividade tem papel na
motivação.
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3

A RELEVÂNCIA DA AFETIVIDADE PARA A COGNIÇÃO
Pensar a afetividade na relação do ensino e da aprendizagem nem sempre esteve

presente nos estudos da cognição. Além disso, muitos são os termos usados para falar
sobre uma mesma questão. Mahoney e Almeida (2005) usaram o termo ‘emoção’, Tassoni
(2000) usa ‘afetividade’ e Leite e Tagliaferro (2005) utilizam a expressão ‘relação afetiva’.
Essa pluralidade de denominações configura uma polissemia que dificulta a articulação
entre os referenciais das pesquisas acadêmicas. Portanto, nesse item esclarecemos qual a
nossa escolha teórica para essa pesquisa.

3.1

A AFETIVIDADE NO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM
Diante de tantas possibilidades de definição e do número de autores que discutiram

e ainda discutem sobre o tema, foi feita uma verificação de dissertações e teses cujos temas
abordassem o estudo da afetividade no processo de ensino e aprendizagem. Para essa
pesquisa, foi feita a escolha delimitadora de teses e dissertações desenvolvidas na área de
psicologia da educação da PUC-SP por ter um grupo de pesquisadores trabalhando
questões referentes ao tema já há algum tempo.
Num levantamento feito por Segundo (2007) até o ano de 2005, foram encontrados
apenas um trabalho na década de 1970, três na década de 1990 e nove de 2000 a 2005. De
2011 a 2016 (últimos cinco anos a que tivemos acesso) foram identificados dezenove
trabalhos que discutiam esse assunto. Esta informação por si só já remete a um crescente
significativo no número de estudos referentes à afetividade nos processos de ensino e
aprendizagem, corroborando a ideia de Tassoni (2000) quando relata que o número de
pesquisas realizadas envolvendo os processos cognitivos é consideravelmente maior que as
pesquisas envolvendo estudos sobre afetividade. Esse aspecto é consequência da visão
dualista que acompanha a trajetória da humanidade, onde os aspectos cognitivos apareciam
separados dos afetivos. Porém, mais recentemente, a partir de pressupostos teóricos de
forte marca social, tem-se percebido uma visão mais integradora do ser humano, unindo
ambos os aspectos na formação do indivíduo.
Com base na análise das teses e dissertações encontradas e mencionadas acima,
foi possível perceber que as pesquisas têm sido embasadas em determinados teóricos que
se debruçaram sobre as questões afetivas. Foram eles: Rogers antes de 1970 e, a partir de
1990 predominam os teóricos Vygotsky e Wallon (SEGUNDO, 2007).
Além desses estudos realizados na PUC-SP, outros grupos de estudo também vêm
pesquisando sobre o tema baseados nas ideias de Vygotsky e Wallon, a saber, Silva (2001),
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Tassoni (2000), Pereira (1998), Negro (2001), Almeida (1997), dentre outros. Todos esses
pesquisadores também contribuíram para a identificação da presença de aspectos afetivos
na relação professor e aluno e, suas possíveis influências no processo de ensino e
aprendizagem, ressaltando a importância da afetividade na formação do sujeito e na
construção do conhecimento.
Como vários autores, que abordam o tema afetividade, têm como fundamento as
teorias de Wallon e Vygotsky, escolhemos nos ater e embasar a pesquisa nas ideias deles,
pelo fato de assegurarem que há uma constante interdependência entre os aspectos
afetivos e cognitivos. Além disso, para esses autores a afetividade atua na constituição do
sujeito, nas suas relações com o meio físico e social e consequentemente impacta na
construção do conhecimento.
3.2

AFETIVIDADE OU EMOÇÃO?
Como já mencionamos a questão afetiva nem sempre teve importância acadêmica

durante a história da psicologia, uma vez que esta costumava priorizar o aspecto cognitivo
em detrimento do afetivo. Segundo Leite (2006), para a psicologia, a razão sempre foi uma
dimensão mais importante que a emoção, que por sua vez, era considerada como elemento
desagregador da racionalidade e, portanto, responsável por reações inapropriadas do ser
humano.
no caso da dualidade razão x emoção, durante séculos o pensamento
dominante, além de assumir o dualismo, elegeu a razão como a dimensão
superior, que melhor caracteriza o homem, chegando a situar a emoção
como o lado sombrio e nebuloso da natureza humana, responsável por
grande parte de suas mazelas: assim, seria função da razão o
controle/domínio sobre a emoção, ou seja, só assim o homem não correria
o risco de perder a razão. (LEITE, 2006, p.356-357)

Mahoney e Almeida (2005, p.19) apontam que os estudos sobre emoção começam a
ganhar maior representatividade a partir da década de 70, depois de terem sido
considerados supérfluos por muito tempo. Tal fato se dá com o surgimento de estudos
empíricos e teóricos aceitando os estados internos como variáveis explicativas do
comportamento humano. Esses estudos tratavam de aspectos tais como o da: “emoção
como experiência subjetiva e como comportamento expressivo” e dos “mecanismos
fisiológicos e as situações indutoras de emoções”.
No entanto, Tassoni (2000) relata que atualmente se tem defendido um
entrelaçamento dos aspectos cognitivos e afetivos onde ambos contribuem para o processo
de construção do conhecimento, e isso teria levado a um aumento das pesquisas no campo
da afetividade.
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No caso dos conteúdos escolares a relação que se estabelece, entre o aluno e o
objeto do conhecimento, é afetiva, além de cognitiva. Leite e Tagliaferro (2005) ressaltam,
ainda, a importância das práticas pedagógicas preparadas pelo professor, pois irão interferir
na relação que será estabelecida entre o aluno e os objetos do conhecimento envolvidos na
prática.
Importante perceber que os fenômenos afetivos apresentam grande dificuldade de
estudo, tanto conceitual como metodologicamente, principalmente por causa da pluralidade
de significados associados aos conceitos. Kirouac (1994, apud MAHONEY e ALMEIDA,
2005) ressalta uma necessidade de refinamento de conceitos e proposições, uma vez que
considera que a função de uma teoria é clarear as definições.
Na literatura encontra-se, eventualmente, a utilização dos termos afeto,
emoção e sentimento, aparentemente como sinônimos. Entretanto, na
maioria das vezes, o termo emoção encontra-se relacionado ao
componente biológico do comportamento humano, referindo-se a uma
agitação, uma reação de ordem física. Já a afetividade é utilizada com uma
significação mais ampla, referindo-se às vivências dos indivíduos e às
formas de expressão mais complexas e essencialmente humanas (LEITE e
TASSONI, 2010, p. 114).

Segundo o dicionário de filosofia Nicola Abbagnano (2007) a palavra afetividade é
derivada da palavra afeto, que tem sua origem no latim affectus e significa um conjunto de
ações ou de atitudes como, por exemplo, a proteção, bondade, a benevolência, a inclinação,
a devoção, o apego, a gratidão, a ternura. Nesse sentido, o afeto se caracteriza por
situações de preocupação e cuidado com outra pessoa que responde, positivamente, aos
cuidados ou preocupações de que foi objeto e a afetividade é materializada na ação do
cuidado, da proteção, do acolhimento. Nesta definição o dicionário considera apenas uma
afetividade positiva, não considerando atitudes negativas como afetivas. Para alguns
autores, no entanto, a afetividade aparece de forma mais abrangente.
Em outro dicionário, afeição é definida como palavra que vêm do latim affectio e que
significa a maneira de ser, disposição, simpatia, estima. No pensamento filosófico, afeição
significa sentimento terno e está ligado ao verbo afetar que significa comover, perturbar e,
portanto, exercer uma ação sobre uma coisa ou sobre alguém. Afeição é a modificação
resultante dessa ação sobre aquele que a sofre. Já no campo da psicologia, afeição designa
certo estado da sensibilidade, onde os sentimentos e as sensações são afeições, e a
ternura, por exemplo, constitui apenas uma afeição entre outras tais como o prazer, a dor, a
cólera etc (JAPIASSÚ e MARCONDES, 2001). Nesta perspectiva, afeição tem uma
conotação exclusivamente positiva no aspecto filosófico, mas no aspecto psicológico, nem
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sempre isso acontece. Porém, consideramos que há a possibilidade de sentimentos de mal
estar serem considerados como afeições também.
Magalhães (2011) detalha que afetividade refere-se “à capacidade, à disposição do
ser humano de ser afetado pelo mundo externo e interno por sensações ligadas ao corpo,
que podem ser sentidas como agradáveis ou desagradáveis” (p.167) tendo assim uma
significação mais ampla no que diz respeito às vivências dos indivíduos e suas formas mais
complexas de expressão. Já emoção, relaciona-se a uma reação física gerada pelo
componente mais biológico do comportamento.
Brockington (2011) considera que a afetividade pode ser positiva e negativa, mas
utiliza outras maneiras de se referir tal como; humor positivo e negativo.
quando eles (estudantes) percebem que a nova informação não se encaixa
em seus esquemas existentes, são mais propensos a considerar as novas
informações. Isto poderia ser aplicado à mudança conceitual, de modo que
os estudantes de humor positivo são capazes de detectar discrepâncias
entre as novas informações e concepções existentes, tornando mais
provável uma mudança em seus esquemas. Por outro lado, aqueles com
um humor negativo tendem a considerar os detalhes da situação. Assim, os
alunos de humor negativo podem processar a informação da situação, mas
eles seriam menos propensos a relacionar as novas informações com
conhecimento prévio e, portanto, a mudança conceitual seria improvável de
ocorrer. (LINNENBRINK e PINTRICH, 2002, p.118, apud BROCKINGTON,
2011, p. 54)

Eles falam sobre humores positivos e negativos onde os alunos com humor positivo
estariam mais suscetíveis a aprender conceitos novos mesmo que isso impactasse em
modificar seus conceitos prévios. Já os alunos com humor negativo teriam mais dificuldade
de aceitar conceitos novos por não estarem dispostos nem a relacioná-los com aquilo que
sabiam sobre o assunto abordado.
Já emoção, segundo Abbagnano (2007) vem do latim Affectus ou Passio e, portanto,
tendo a mesma origem de afeição. Segundo a definição deste autor, as emoções:
podem ser consideradas reações imediatas do ser vivo a uma situação
favorável ou desfavorável: imediata, porque condensada e, por assim dizer,
resumida no tom do sentimento, (agradável ou dolorosa), que basta para
pôr o ser vivo em estado de alarme e para dispô-lo a enfrentar a situação
com os meios de que dispõe. (ABBAGNANO, 2007, p.311)

Pino (2005, p. 128), por sua vez, diz que os termos afeto, emoção, sentimento e
afetividade dizem respeito às experiências subjetivas, que salientam a forma como cada
sujeito “é afetado pelos acontecimentos da vida ou, melhor, pelo sentido que tais
acontecimentos têm para ele”. Portanto, fenômenos afetivos denotam como cada situação
impacta em cada sujeito, ou seja, como os indivíduos reagem diante das pessoas. Assim, o
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afetivo é uma qualidade das relações humanas e das experiências que elas trazem. Essa
qualidade confere à realidade (coisas, lugares, situações etc.) as quais podemos dar um
sentido afetivo. (MAGALHÃES, 2011)
Damasio (2001) usa o termo emoção e classifica as emoções como primária e
secundária, onde as emoções primárias são as inatas geradas a partir de certos estímulos
ou indutores primários ou ambientais capazes de gerar prazer ou aversão. As emoções
secundárias são aprendidas ou adquiridas e seriam despertadas por lembranças ou
pensamentos ligados a certo acontecimento, ou seja, relativas a experiências emocionais
vividas, portanto, nossas emoções se constituem a partir de um legado adquirido
anteriormente. Ele acrescenta que há uma relação estreita entre emoção e raciocínio, mas
que o raciocínio pode ser asfixiado pela falta da emoção.
Martin e Briggs (1986, p.194 – tradução nossa) usam as terminologias sentimento e
emoção e as caracterizam sugerindo que
Em vez de separar sentimentos e emoções em duas categorias, nós as
combinamos por causa do nosso foco na integração da cognição e do afeto.
Embora a emoção tenha sido definida como um estado de sentimento
subjetivo e um estado físico adotamos a seguinte definição cognitiva de
emoção: emoções são sentimentos físicos associados a avaliações
cognitivas. Emoções são os julgamentos ou avaliações cognitivas que o
indivíduo faz e que se relacionam ou dão sentido aos sentimentos. Neste
trabalho definimos como semelhante à teoria da emoção de dois
componentes, que afirma que as emoções variam em duas dimensões,
intensidade e qualidade. A dimensão da intensidade refere-se à excitação
fisiológica e é uma condição necessária, mas não suficiente para a emoção.
A dimensão da qualidade é determinada por pistas cognitivas retiradas do
ambiente e interage com o componente fisiológico para dar sentido à
emoção.

Encontra-se em Mahoney e Almeida (2005) o uso de dois termos quando elas
relatam que há um acordo em discriminar emoções de outros processos afetivos. Para elas,
os processos afetivos são estados que incluem prazer ou desprazer, ou com propriedades
agradáveis ou desagradáveis. Já emoção é um estado afetivo que abriga sensações de mal
ou bem estar tendo um começo exato, ligado a um objeto específico de duração curta e com
ativação orgânica.
Henry Wallon, entretanto, usa as palavras emoção e afetividade, mas com
significados diferentes. Em Wallon, a afetividade, é um domínio funcional cujo
desenvolvimento depende de dois fatores: fator orgânico e fator social. Ele defende uma
evolução progressiva da afetividade que, de início, é determinada basicamente pelo fator
orgânico, passando a ser fortemente influenciada pela ação do meio social.
Para Henri Wallon, a pessoa é uma totalidade, constituída através de uma
rede de relações entre os fatores orgânicos e socioculturais do meio do qual
faz parte. Dessa forma, a pessoa, ao longo da vida está em contínuo
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processo de transformação; transformações estas, coerentes com a história
evolutiva anterior e com as condições que o meio atual oferece. Além dessa
integração organismo e meio, a teoria enfatiza a integração entre os
conjuntos funcionais, sendo eles o cognitivo, o afetivo, o motor e a pessoa.
(SEGUNDO, 2007, p. 36)

Durante a evolução da afetividade há uma progressiva diminuição do fator orgânico e
um consequente aumento do fator social. A afetividade é entendida de forma abrangente
diferenciada de suas manifestações que podem ser emoção, sentimento, paixão. Seria ela
um estado de bem ou mal estar decorrente de ações orgânicas e sociais.
Wallon (1975) diz, ainda, que as bases orgânicas são entendidas como as mais
primitivas do ser, por exemplo, a fome e saciedade. Já as bases sociais envolvem a
sensibilidade do outro, têm um caráter mais relacional. A emoção seria uma das
manifestações da afetividade de base social, podendo ser traduzida em alegria, tristeza,
cólera, medo. O fato é que as manifestações afetivas precedem as emoções. Por exemplo,
primeiro o indivíduo é afetado por uma situação ou pessoa e depois ele adquire a
capacidade de manifestar esse afetamento na forma de emoção, transparecendo alegria ou
tristeza ou medo ou nojo.
De acordo com Segundo (2007), Wallon não enxerga a essência do indivíduo
anterior à sua existência já que entende que a constituição da pessoa se dá nas relações
dela com o meio (mundo) e, na medida em que interage socialmente, também é constituído
por ela. Portanto, conhecer a história de vida de um indivíduo e a história da sociedade em
que se constituiu é necessário para que se conheça efetivamente o próprio indivíduo.
O conceito de afetividade que procuramos desenvolver nessa pesquisa parece
influenciar no desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem de forma a gerar
bem estar ou mal estar nas relações entre docentes e discentes, discentes entre si, no
relacionamento interpessoal, discentes e o espaço escolar, e até mesmo os discentes e o
conhecimento a ser adquirido. Portanto, a afetividade está diretamente relacionada ao
desenvolvimento da personalidade desses alunos e às emoções que a partir dela.
3.3

AFETIVIDADE E COGNIÇÃO EM WALLON E VYGOTSKY
Tanto Wallon como Vygotsky evidenciam o caráter social do desenvolvimento, além

de defenderem o entrelaçamento entre afetividade e cognição (TASSONI 2000). “Além
disso, as ideias dos dois autores aproximam-se no que diz respeito ao papel das emoções
na formação do caráter e da personalidade” (LEITE e TAGLIAFERRO, 2005, p. 249).
Comparando-se as posições de Wallon e Vygotsky sobre a afetividade,
percebe-se que os autores apresentam pontos comuns com relação aos
aspectos essenciais do fenômeno em pauta: a) ambos assumem uma
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concepção desenvolvimentista sobre as manifestações emocionais:
inicialmente orgânicas, vão ganhando complexidade na medida em que o
indivíduo desenvolve-se na cultura, passando a atuar no universo simbólico,
ampliando-se e complexificando-se suas formas de manifestação; b)
assumem, pois, o caráter social da afetividade; c) assumem que a relação
entre a afetividade e inteligência é fundante para o processo do
desenvolvimento humano. (LEITE, 2006, p. 361)

Mais uma vez esclarecemos que resolvemos adotar as teorias de Henry Wallon e Lev
Vygotsky como os principais referenciais teóricos dessa dissertação, uma vez que auxiliam
na compreensão da interação professor aluno e seus reflexos no processo de ensino e
aprendizagem, e por facilitarem a análise das diferentes fases do desenvolvimento do
indivíduo, suas necessidades e formas de relacionamento social. Cabe ressaltar aqui que
para o embasamento das ideias desses dois autores, recorreremos a alguns trabalhos que
foram baseados nessas teorias pela dificuldade de acesso aos textos antigos originais
desses teóricos.
3.3.1

Henry Wallon
Para Wallon, segundo Leite e Tagliaferro (2005), as emoções são organizadas pelo

sistema nervoso central e, apesar de serem estados subjetivos, possuem componentes
orgânicos e, portanto, aparecem acompanhadas de alterações biológicas, tais como
batimentos cardíacos, mudanças no ritmo da respiração, secura na boca, dentre outras. Em
recém-nascidos é possível observar movimentos que expressam reações orgânicas e
estados afetivos (bem-estar e mal-estar). Por exemplo, quando o bebê sente fome ou frio e
reage com gritos ou contorções e os adultos que estão a sua volta interpretam essas
reações atribuindo significado de um incômodo que será solucionado mudando de posição
ou dando de mamar ao bebê. Isso permite que o bebê faça uma correspondência entre seus
atos e os do ambiente e esses atos passam a ser uma exteriorização da afetividade,
sugerindo que as primeiras reações do recém-nascido são de natureza emocional. Podemos
pensar que o incomodo, não necessariamente estaria relacionado à fome ou dor, porém “O
adulto interpreta, conforme seus valores, costumes e expectativas, o significado das
expressões emocionais do bebê, sendo levado a agir de acordo com seus parâmetros
culturais e crenças individuais.” (GALVÃO, 2001, p.15).
A afetividade para Wallon tem uma concepção mais complexa e ampla, abrangendo
um conjunto maior de manifestações, compreendendo sentimentos (de origem psicológica)
e emoção (de origem biológica). Para Wallon, as emoções se transformam em sentimentos
na fase do desenvolvimento em que os elementos simbólicos aparecem (LEITE e
TAGLIAFERRO, 2005). Ainda segundo esses autores, “Em sua psicogênese, Wallon (1968;
1989) divide o desenvolvimento humano em etapas sucessivas, nas quais há predominância
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alternada, ora da afetividade, ora da cognição.” Importante ressaltar que existe uma
combinação entre os aspectos cognitivo e afetivo constantemente (2005, p. 249).
Baseadas nas teorias wallonianas, Mahoney e Almeida (2005) indicam que
afetividade “Refere-se à capacidade, à disposição do ser humano de ser afetado pelo
mundo externo/interno por sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis”
(p.19), onde ser afetado seria responder com atividades internas e/ou externas de acordo
com as provocações na situação. A partir daí, apontam três momentos sucessivos e
importantes da evolução da afetividade: emoção, sentimento e paixão.
Emoção é a exteriorização da afetividade, sua expressão corporal. É sempre muito
expressiva e contagiosa e estabelece os primeiros laços entre o mundo humano, social e o
meio físico, orgânico. Pode se apresentar como: medo, alegria, raiva, ciúme, tristeza. Para
Magalhães (2011, p.168), “a emoção é um instrumento de sociabilidade que, ao expressar
uma forma concreta de participação mútua, funde adequadamente as relações
interindividuais”. Já o sentimento corresponde à expressão representacional da afetividade
e não resulta em reações imediatas e diretas como na emoção. E, por último, a paixão que
indica o aparecimento do autocontrole para regular uma situação, para isso tentando abafar
a emoção (MAHONEY e ALMEIDA, 2005).
Segundo Tassoni (2000, p.5), Wallon durante grande parte de sua vida estudou as
emoções e a afetividade e “identificou as primeiras manifestações afetivas do ser humano,
suas características e a grande complexidade que sofrem no decorrer do desenvolvimento,
assim como suas múltiplas relações com outras atividades psíquicas”. E assim, afirmava
que um papel fundamental na constituição e funcionamento da inteligência é desempenhado
pela afetividade, determinando, assim, os interesse e as necessidades de cada um.
Para Wallon, a pessoa compreende os conjuntos funcionais motor, afetivo e
cognitivo. Estes são indissociáveis, constitutivos um do outro, formam um par unitário, mas
aparecem separados apenas para efeitos de estudo. São inseparáveis também as fases de
desenvolvimento, uma vez que a posterior sempre depende da anterior para a totalidade do
desenvolvimento da pessoa. (SEGUNDO, 2007). Portanto,
Admitir que a afetividade e a inteligência se constituem mutuamente, se
alternando na predominância não só entre estágios, mas entre atividades
diferentes voltadas ou mais para si mesma ou mais para o exterior, satisfaz
necessidades vitais para o desenvolvimento da criança. (MAHONEY, 1999,
p. 18 e 19).

Apesar de o estudo ter um enfoque na dimensão afetiva, não é possível deixar de
reconhecer a importância das outras dimensões. Na dimensão motora, Wallon (1995)
considera o movimento corporal como uma operação de relação da pessoa consigo mesma,
com o meio e com os outros e não apenas uma simples mudança de posição corporal. Na
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dimensão cognitiva salienta a aquisição, transformação e manutenção do conhecimento
através de dados, imagens e representações. Para esse autor, o desenvolvimento humano
é dividido em estágios (Quadro 3.1) marcados por composições diferentes em relação às
possibilidades de aprendizagem, onde há uma alternância de predominância entre um ou
outro conjunto funcional, denotando que todos estão presentem em todos os estágios em
maior ou menor atuação.

Estágio

Fase

Conjunto
predominante

Impulsivo emocional
Sensório motor e
projetivo
Personalismo
Categorial
Puberdade e
adolescência

0 a 1ano

Conjunto motor-afetivo

Direção do
movimento do
indivíduo
Centrípeta

1 a 3 anos

Conjunto cognitivo

Centrífuga

3 a 6 anos
6 a 11 anos

Conjunto afetivo
Conjunto cognitivo

Centrípeta
Centrífuga

11 anos em diante

Conjunto afetivo

Centrípeta

Equilíbrio entre
Equilíbrio entre
conjuntos afetivo e
centrípeta e centrífuga
cognitivo
Quadro 3-1 - Estágios do desenvolvimento humano segundo Henry Wallon (adaptado de Wallon,
1995).
Adulto

3.3.2

Lev Vygotsky
Contribuindo ainda para a discussão sobre o desenvolvimento humano, Vygotsky

destaca as interações sociais como fundamentais para a inclusão do sujeito em uma cultura,
mediadas por pessoas significativas que convivem e interagem socialmente com esse
sujeito (LEITE e TAGLIAFERRO, 2005, p.249). Ainda segundo os autores, a fim de
caracterizar essas interações, Vygotsky introduz o conceito de mediação, conceito esse
fundamental para a aprendizagem. Isso leva ao entendimento de que as relações humanas
com o mundo prescindem da mediação de alguns elementos ou pessoas, não se dando,
portanto, de forma direta. Neste último caso “ocorre um processo intensivo de interações
com o meio social, através do qual o indivíduo se apropria dos objetos culturais”
caracterizando assim o desenvolvimento humano.
Ao tratar dessa questão, Vygotsky (1998) selecionou dois tipos de
elementos mediadores: os instrumentos e os signos. O instrumento é o
elemento mediador entre o sujeito e o ambiente (ex: os instrumentos de
trabalho), permitindo a ampliação de transformação da natureza. O outro
elemento mediador - o signo – age como um instrumento da atividade
psicológica de maneira semelhante ao papel de um instrumento de trabalho.
(LEITE e TAGLIAFERRO, 2005, p. 249)
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Baseada nas ideias de Vygotsky, Tassoni (2000) afirma que a criança, quando
inserida num grupo, constitui seu conhecimento com auxílio de outras crianças ou de
adultos, reforçando assim o papel das interações sociais no processo de aprendizagem.
Leite e Tagliaferro (2005), também a partir das ideias de Vygotsky, defendem a construção
do conhecimento ocorrendo a partir de uma intensa interação entre pessoas e delas com o
meio social, onde o indivíduo se apropria de objetos culturais.
[...] o desenvolvimento das funções psíquicas que caracterizam a espécie
humana, como a fala, a representação simbólica e a memória, dependem
da aprendizagem, isto é da apropriação que o sujeito faz dos elementos a
ele transmitidos num dado ambiente cultural, como bem nos esclarece
Vygotsky (1989). Assim, a interação social é condição indispensável para a
aprendizagem e para o desenvolvimento. (GALVÃO, 2001, p.15)

Tassoni (2000) ressalta, que apesar de Vygotsky não ter abordado especificamente
as questões afetivas em seus trabalhos, elas estão presentes em suas perspectivas
teóricas, uma vez que ele defende a constante interdependência e inter-relação dos
aspectos afetivos e cognitivos, combatendo a visão extremamente dualística que vigorava
na sua época.
Mas e na escola? É importante pensar em como a afetividade aparece relacionada
aos aspectos cognitivos em trabalhos feitos pensando a realidade escolar.
3.3.3

Afetividade na escola
Vários autores vêm abordando sobre as questões afetivas na escola e, em geral,

convergem para a mesma ideia de que a afetividade impacta diretamente no
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.
Segundo Vygotsky (2001), por exemplo, para se obter um melhor aprendizado por
parte do aluno, é fundamental procurar gerar sentimento ou afetividade sempre que algum
conteúdo for trabalhado, ou seja, a afetividade precisa ser considerada no planejamento das
atividades cognitivas.
A experiência e estudos mostraram que o fato emocionalmente colorido é
lembrado com mais intensidade e solidez do que um fato indiferente.
Sempre que comunicamos alguma coisa a algum aluno devemos procurar
atingir o seu sentimento. Isso se faz necessário não só como meio para
melhor memorização e apreensão, mas também como objetivo em si.
(VYGOTSKI, 2001, p.143)

Piaget (1997) considerava a importância da afetividade para além da relação entre
pessoas, entre docente e discente. Ele inclui a relevância da afetividade como estratégia
pedagógica, uma vez que identifica que ela deva estar presente nas principais decisões de
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ensino tomadas pelo docente. Dentre elas, planejar considerando o poder dos vínculos que
serão estabelecidos entre o discente e o objeto do conhecimento.
De acordo com Pádua (2010), o tempo não é capaz de apagar o que a sensibilidade
colheu dos momentos da vida e que, portanto, esses se tornam eternos. Pode ser feita aqui
uma relação entre o estabelecimento de uma relação afetiva com o conteúdo ou com a
escola e a aprendizagem no sentido de memorização do conteúdo, do trabalho, da atividade
por muito tempo.
O cidadão que termina a educação básica passa pelo menos doze anos
frequentando uma escola. Não se pode permitir que esse tempo gasto e esse espaço de
aprendizagem não levem os alunos a uma formação moral, ética, profissional e sentimental.
Seria melhor sair da formação básica levando consigo as memórias, o conhecimento e as
vivências da escola. É, portanto, notório que as atividades que geraram maior interesse, os
professores que se tornaram mais próximos, com os quais se desenvolveu uma relação
afetiva maior, as amizades que se construíram e todos os espaços a que se pertenceu
durante este tempo de formação básica ficarão registrados de forma real neste aluno. E, na
grande maioria das vezes, a memória afetiva custa a ser esquecida.
A afetividade para com o conhecimento pode ser reforçada/compensada
também pelas relações estabelecidas com a figura do professor e/ou da
classe. Há casos em que conhecimentos áridos, isto é ensinados de forma
a gerar poucos vínculos com o indivíduo, foram compensados por
professores com os quais foram estabelecidas boas relações afetivas, e
vice-versa. (PIETROCOLA e PINHEIRO, 2000, p.5).

Portanto, consideramos importante valorizar a dimensão da relação estabelecida
entre aluno e professor. A afetividade precisa ser estabelecida em muitos aspectos, mas
não necessariamente sempre em todos os aspectos. Em certos casos, um aspecto
compensa o outro que não foi bem desenvolvido. Por exemplo, quando um assunto não
gerou muito interesse no aluno, não quer dizer que ele não consiga aprender de forma
prazerosa ou efetiva, pois uma relação de afetividade para o bem estar existente com o
professor que está ministrando as aulas pode compensar esta falta de interesse. Isto se dá
uma vez que o aluno tende a se envolver nas atividades propostas pelos professores com
quem desenvolveu melhor relacionamento. Imputa-se, então, “que a mediação pedagógica
também é de natureza afetiva e, dependendo da forma como é desenvolvida, produz
impactos afetivos, positivos ou negativos, na relação que se estabelece entre os alunos e os
diversos conteúdos escolares desenvolvidos.” (LEITE, 2006, p.356). Esses impactos podem
ser classificados como processos afetivos de afastamento ou aproximação entre o aluno e o
conteúdo escolar podendo ter decorrido ou não das relações afetivas desenvolvidas entre
ele e o professor.
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Durante muito tempo, não se considerou que o professor e o aluno em sala de aula
possuíam corpos além das mentes pensantes. Corpos esses que sentem, têm necessidades
fisiológicas e se comunicam de alguma forma. O professor, que quando entra em classe, se
entrega apenas à mente e apaga a presença do corpo, afirma que a paixão não tem lugar
em sala de aula (HOOKS, 2013). Nesse caso, o professor não se permite afetar pelo aluno.
Monteiro e Souza (2017) trazem a ideia de que se carrega uma herança cartesiana
que reforça que os corpos devem ser estudados apenas em seu funcionamento biológico,
como se fosse desconectado do pensamento ou mesmo dos afetos. A escola, por mais
incrível que possa parecer, ainda reforça a ideia de “biologização” do corpo em detrimento
da afetação do mesmo.
Sobre o ensino universitário, Hooks (2013, p.262) aponta que “Espera-se que os
professores universitários publiquem trabalhos científicos, mas ninguém espera ou exige
deles que realmente se dediquem ao ensino de um modo apaixonado que varia de pessoa
para pessoa.” É esperado do professor universitário um comportamento diferente do que se
espera do professor do ensino fundamental. A expectativa é que ele seja mais frio e tenha
menos envolvimento com os alunos. Já na educação básica espera-se do professor uma
postura diferente da citada por Hooks para o ensino universitário. Em geral, do professor da
educação básica espera-se maior envolvimento afetivo com seus alunos. No entanto,
independente do nível de atuação do docente,
Na medida em que os professores contribuem com essa paixão, que tem de
ser baseada fundamentalmente num amor pelas ideias que conseguimos
inspirar, a sala de aula se torna um lugar dinâmico onde as transformações
das relações sociais se atualizam concretamente e a falsa dicotomia entre o
mundo exterior e o mundo interior da academia desaparece. (HOOKS,
2013, p.258)

É sabido, no entanto, que as condições de trabalho do professor e muitas vezes o
próprio cotidiano provocam uma diminuição da paixão de ensinar e, por momentos um breve
esquecimento do que os motivou a escolher profissão tão fundamental. O excesso de
turmas, de alunos por turma, os baixos salários ou ainda a falta de valorização da profissão
são exemplos dessas condições desestimuladoras.
Hooks (2013, p. 263) diz que “ao mesmo tempo, aqueles entre nós que ensinam as
matérias de sempre do mesmo jeito de antigamente encontram-se, muitas vezes,
interiormente entediados – incapazes de reacender a paixão que sentiram outrora.” Os
alunos passam por situação parecida quando assistem sempre às mesmas aulas com as
mesmas dinâmicas. Perceba que aqui foi usado propositalmente o verbo assistir, no sentido
de ver, de ser mero expectador, quando seu corpo é passivo e, portanto, em geral, não há o
despertar de afetos acontecendo. Em outra parte do texto “ensinando a transgredir”, Hooks
39

apresenta um relato de uma aluna que disse ter sentido grande energia vinda de um ensino
apaixonado em um curso onde as professoras ousavam “se dar por inteiro, indo além da
mera transmissão de informação em palestras e conferências”. (HOOKS, 2013, p.256)
Dentro desta perspectiva, é possível fazer uma correlação interessante entre a forma
como os alunos enxergam o conteúdo que precisam estudar na escola com as pesquisas de
Annemarie Mol, uma antropóloga holandesa, que pauta parte de suas pesquisas em
perceber como as pessoas se relacionam afetivamente com seus problemas de saúde e
como eles podem ser entendidos pelos próprios doentes e pelos médicos que os atendem.
Ela entende a realidade como sendo múltipla sugerindo que a mesma é constituída,
realizada, performada (enacted)2, e não simplesmente observada (MOL, 2008). A partir
disso, pode-se entender que a forma como o conhecimento científico é apresentado por um
professor na escola carrega a multiplicidade de tudo àquilo que ele viveu/aprendeu, suas
influências e suas interpretações. Por óbvio, um professor vai enfatizar os aspectos do
conhecimento científico que mais lhe são significativos, ou seja, aqueles que mais o
afetaram ao longo de sua vivência e formação. Seu olhar é sempre tendencioso, não de
uma maneira proposital e pejorativa, mas de forma inconsciente e por vezes até numa
tentativa de facilitar o entendimento dos alunos sobre determinado conhecimento. No
entanto, essa facilitação ou mesmo essa parcialidade podem direcionar a forma de entender
o conteúdo por parte do aluno.
Certo conteúdo só passa a existir para um aluno quando é performado de algum
modo. Este ato de performar, para cada aluno, pode se dar de uma maneira diferente. Os
aspectos que têm relevância podem ser distintos. Cada um depende de fatores diferentes
para significar os conhecimentos e, das relações que são estabelecidas entre o
conhecimento e ele próprio ou mesmo entre ele e o seu professor. Cada forma de existir
daquele conhecimento para o aluno é uma forma de existir diferente. Todas elas convivem e
existem com igual importância no mundo. O formato comum que compreende o professor
“dar aula” e o aluno escutar e aprender apaga as diferenças reais das formas de aprender
de cada indivíduo. Desta forma, considerando que o aprendizado teórico e expositivo em
sala gera o mesmo resultado que o aprendizado na prática para todos os alunos.
Os alunos enxergam o mundo a partir de distintos pontos de vista uma vez que
trazem consigo uma bagagem de competências, hábitos, histórias, preocupações
particulares que permitem que eles vejam as coisas de formas diversas e as representem de
maneiras diferentes (MOL, 2008). Cada sujeito tem uma relação com o conhecimento em
que alguns elementos contam e outros não. Por isso, a necessidade de se munir de
possibilidades e proporcionar ao aluno uma multiplicidade de aspectos de forma que seja
2

A autora usa a palavra enacted que não possui tradução direta para o português. Realizar e
performar são algumas das possibilidades para a tradução desta palavra em seus textos.
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possível abarcar o maior número de interações possíveis entre ele e o conhecimento.
Quanto maior for o elenco de ofertas dado pelo professor, maior vai ser a possibilidade de
que mais alunos tenham bagagem suficiente para desenvolver os conhecimentos
significativamente para ele.
Cada pessoa faz existir o conhecimento de uma maneira diferente da outra. O
conhecimento não está pronto. Ele vai existir a partir das relações (afetivas) que a pessoa
estabelece com ele, gerando bem estar ou mal estar. Nesta perspectiva, podemos refletir
sobre o que conta na vida do aluno que possibilita a ele aprender ou não no dia a dia. O
aprendizado escolar é fruto da interação do aluno com o que lhe é oferecido na escola. Por
exemplo: carteiras, sala de aula, quadro, professor, natureza, investigações. Dependendo
da bagagem que cada aluno traz pra escola, as interações, que estabelecerá com o
conhecimento e com os dispositivos, apresentados pela escola, serão diferentes.
E por fim, Wallon, em seus textos sobre educação especificamente, aponta como
comuns às situações de conflito entre professor e aluno no cotidiano da escola, podendo ser
positivas. Isso fica claro no texto de Segundo (2007, p.39) quando ressalta que o teórico
considera comuns, as situações de conflito entre professor e aluno no
cotidiano escolar; demonstrando que as contradições e complexidades
existem e são essenciais para a mobilização e crescimento do indivíduo. A
criança vai se desenvolvendo em função das exigências que o meio coloca;
na passagem de uma etapa para outra, a criança tem que desenvolver
novas habilidades para dar conta das exigências que o meio coloca; assim,
o conflito é o motor do desenvolvimento e não fator negativo nas relações.
Nesse sentido, a relação professor-aluno torna-se positiva quando o
professor se permite ouvir e enxergar o aluno em sua totalidade e
concretude, respeitando cada estágio do seu desenvolvimento e
buscando/propiciando condições para a emergência de habilidades e
conhecimentos apropriados. É acolher e impulsionar.

Para esta pesquisa, então, afetividade será entendida como qualquer manifestação
afetiva gerada no aluno ou no professor pela relação estabelecida entre eles ou ainda entre
eles e o conhecimento que norteia as estratégias pedagógicas propostas no produto
educacional. Outro esclarecimento importante é que a afetividade, nesse estudo, não será
categorizada, mas analisada de forma individual em cada manifestação dos alunos ou da
professora no decorrer dos resultados.
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4

METODOLOGIA
A pesquisa aqui desenvolvida é de cunho qualitativo, focada na observação e

interpretação de palavras, ações, emoções e sentimentos dos alunos, muito mais que em
análises estatísticas quantitativas. Essa metodologia será apresentada em etapas, que não
necessariamente ocorreram distanciadas uma da outra, mas serão explicadas distintamente
para facilitar o entendimento do leitor. As etapas compreendem a elaboração da estratégia
didática, a sua aplicação e a análise dos relatos dos alunos e diário de bordo da professora
e pesquisadora.
Para essa pesquisa e, pelo fato da própria professora ser a pesquisadora principal,
pensamos uma pesquisa qualitativa, compreendendo a observação participante de um
grupo específico de alunos e suas interações entre si e com a professora, por intermédio de
estratégias de ensino incluindo atividades exploratórias. No que diz respeito ao volume de
dados corroboramos que
A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica,
mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de
uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem
qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de
pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua
especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. (GOLDENBERG,
1997, p. 34).

É o tipo de pesquisa que incorpora o significado e a intencionalidade como fatores
próprios das relações sociais, intrínsecos às ações e considerando sempre as construções e
as transformações das estruturas sociais. (CAVALCANTE, CALIXTO e PINHEIRO, 2014).
Além disso, como se trata de pesquisa que trabalha especificamente com três turmas
de uma única escola, ela procura aprofundar o estudo de uma localidade específica de
formação básica e, portanto caracteriza-se como um estudo de caso. No estudo de caso,
embora os resultados não possam ser generalizados, dão pistas para como abordar o
ensino de ciências levando em consideração aspectos desenvolvidos pela pesquisa, a
relação da afetividade com a aprendizagem. (GIL, 2007). O interesse nesse estudo de caso
foi o de realizar um mergulho em uma realidade desde o início dessa pesquisa. Vale
ressaltar que essa pesquisa é aprovada pelo comitê de ética em pesquisa com o parecer
consubstanciado nº 3.271.872, parecer este presente no Anexo.
Mesmo uma pesquisa qualitativa deve fazer uso de vários métodos e instrumentos
de coleta de dados. Segundo Queiroz (2007), entre os instrumentos de coleta de dados
mais usados estão os questionários e entrevistas informais, a análise de documentos e a
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observação participante, todas elas em conjunto ou o uso de cada uma delas
separadamente.
No planejamento da pesquisa, para alcançar o tipo de afetividade que alguma
atividade provoca nos alunos, pensamos em elaborar uma sequência didática. A sequência
didática além de contemplar os objetivos da professora e pesquisadora, permitiu usar
estratégias sugeridas pelos alunos de forma a mobilizá-los desde o início para realizar
atividades de ciências.
No que diz respeito ao aspecto da afetividade envolvida nas atividades realizadas
pelos alunos, é necessário esclarecer que a mesma não foi classificada como positiva ou
negativa, uma vez que esta pesquisa entende que quando se categoriza relações corre-se o
risco de despotencializar certas emoções. Quer dizer, que sempre estão ocorrendo
emoções e, no processo de aprendizagem aquelas afetividades que consideramos
negativas podem ser tão efetivas quanto às outras, uma vez que manifestar raiva ou alegria,
entusiasmo ou desinteresse, são formas de emoção igualmente significativas para o
aprendizado. Desta forma, incluímos em nossas observações e análises de todos os tipos
de afetos, suas potencialidades e particularidades.
4.1

OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE
A observação é uma técnica mais comumente utilizada por pesquisadores da área

da antropologia que pode ser usada por meio da observação simples ou observando e
participando em algum grau das atividades desenvolvidas pela comunidade ou grupo
estudado. Desta forma,
instrumentos auxiliares da observação estruturada podem ser usados em
pesquisas qualitativas, desde que combinados com observações mais
livres. O tipo de observação característico dos resultados qualitativos,
porém, é a observação não-estruturada, na qual os comportamentos a
serem observados não são predeterminados, eles são observados e
relatados da forma como ocorrem, visando descrever e compreender o que
está ocorrendo numa dada situação. Esta é a forma, por excelência, da
observação participante, uma das técnicas mais utilizadas pelos
pesquisadores qualitativos. (MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1998,
p.166)

A observação participante constitui uma estratégia metodológica bem abrangente
uma vez que considera medidas que observem atividades diárias de um determinado grupo
ou comunidade. Segundo Marietto (2014) essa observação ocorre geralmente em locais
onde se acredita haver uma importância para a comunidade estudada ou para as questões
de pesquisa. No caso deste estudo, o local de observação dos grupos é a escola, local onde
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os jovens passam cerca de 5 horas do seu dia e onde são construídos grandes laços de
amizade importantes para a formação da personalidade do indivíduo.
Além disso, a observação participante permite ao pesquisador estar no papel de
observador que participa da vida cotidiana das pessoas que estão sendo estudadas. A
interação se baseia em conversas que possam descobrir as interpretações dos estudantes
com relação a uma determinada situação ou atividade. O objetivo, nesta metodologia é
produzir uma descrição da interação social em ambientes naturais. (MARIETTO, 2014).
Para Patton (2002), os pesquisadores costumam combinar seus dados de
observação com notas de campo, informações de questionários/entrevistas informais,
testemunhos de participantes e outros observadores, depoimentos de informantes, sendo
assim, utilizam muitas estratégias de coleta de dados que auxiliam a experimentar, sentir e
vivenciar o contexto de participação que está sendo analisado
Para a realização da observação participante, o pesquisador deve adquirir
algumas habilidades e competências, tais como: ser capaz de estabelecer
uma relação de confiança com os sujeitos; ter sensibilidade para pessoas;
ser um bom ouvinte; ter familiaridade com as questões investigadas, com
preparação teórica sobre o objeto de estudo ou situação que será
observada; ter flexibilidade para se adaptar a situações inesperadas;
(QUEIROZ, 2007, p. 279).

A primeira habilidade destacada por Queiroz como sendo imprescindível para um
observador participante é a capacidade de estabelecer uma relação de confiança com os
sujeitos. Não há como se alcançar confiança sem que uma relação de afetividade não tenha
se estabelecido anteriormente.
a observação participante incorpora por sua natureza uma interação clara e
explicita com o campo de investigação. Nesse entendimento, pesquisador e
sujeitos da pesquisa estão em continua e mútua transformação. Visto sob
essa perspectiva, há limitações no método da pretensa criação do ambiente
natural. Por outro lado, tanto o sujeito da pesquisa e pesquisador como o
problema da investigação são afetados pela circularidade do método.
(QUEIROZ, 2007, p. 281)

Pela observação participante uma modificação pessoal acontece tanto no sujeito
pesquisado quanto no pesquisador. Certamente, uma relação afetiva é estabelecida entre
eles uma vez que a interação entre pesquisa e sujeito é clara e explícita.
Sabendo-se que o professor não é imparcial por estar imerso no campo de pesquisa
relacionando-se com os alunos pesquisados e construindo uma relação afetiva com eles
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todos os dias, é importante ressaltar que o pesquisador, professor ou não, também não é
neutro em seu campo de atuação e que a pesquisa não propaga apenas as ideias de um
pesquisador, mas é a possibilidade que o mesmo tem de se reinventar e retraduzir suas
práticas. Pesquisar depende de uma intervenção no campo em que se propõe a inserção
(DESPRET, 2011; MORAES, 2010). Portanto, só a inserção do pesquisador no campo de
pesquisa já é por si só, uma questão a ser discutida pelo pesquisador com os pesquisados
(MONTEIRO E SOUZA, 2017).
Neste estudo é importante ressaltar que apesar desta afetividade gerar uma
limitação no método, no que tange a percepção do mundo natural, uma vez que a
observação da pesquisadora pode ser alterada pelas relações afetivas que estão sendo
estabelecidas entre ela e os alunos durante a realização da pesquisa, essa relação é
desejável, pois desenvolve um entrosamento entre as partes muito importante para que o
processo de ensino e aprendizagem ocorra.
Queiroz (2007) destaca os pressupostos dos principais pesquisadores que abordam
a metodologia observação participante no quadro 4.1 abaixo:
Pesquisadores
Haguette
Mazzotti e
Gewandsznajder
Richardson
Chizzotti
Minayo

Malinowski

Schutz
Schwartz e
Schwartz
Cicourel

Pressupostos
A observação participante representa um processo de interação da teoria com métodos
dirigidos pelo pesquisador na busca de conhecimento não só da perspectiva humana como
na própria sociedade.
Na observação participante, o pesquisador se torna ponte da situação observada,
interagindo por longos períodos como sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para
sentir o que significa estar naquela determinada situação, valorizando assim o instrumental
humano.
Na observação participante, o observador não é apenas um espectador do fato que está
sendo estudado. Ele se coloca na posição e ao nível dos outros elementos humanos que
compõem o fenômeno a ser observado.
A observação participante visa a uma descrição fina dos componentes de uma situação,
experienciado e compreendendo a dinâmica dos atos e eventos e a recolher as
informações a partir da compreensão e sentido que os atores atribuem aos seus atos.
Observação participante é definida como um processo pelo qual se mantém a presença do
observador numa situação social com a finalidade de realizar uma investigação científica,
na qual o observador está em relação face a face com os observados. Ao participar da vida
deles, no seu cenário cultural, colhe dados e se torna parte do contexto sob observação, ao
mesmo tempo modificando e sendo modificado por este.
O trabalho de campo mediante observação participante deve ser preferencialmente feito
em um grupo social com dimensões reduzidas bem diferentes daquele ao qual pertence o
investigador. Nesta terminologia, o observador deve situar os dizeres dos atores em
relação a comportamentos integrais. O pesquisador deve deixar seus nativos falarem e no
uso de fontes textuais deve lidar com o que já foi dito.
O campo de observação do cientista social quer dizer a realidade social que tem um
significado específico e uma estrutura de relevância para os seres humanos que vivem,
agem e pensam dentro dessa realidade.
A observação participante não é só um instrumento de captação de dados, mas também é
um instrumento de modificação do meio pesquisado, ou seja, de mudança social.
O observador científico necessita de uma teoria que forneça um modelo do ator, o que está
orientado para agir num meio de objetos com características atribuídas ao senso comum.
O observador precisa distinguir as racionalidades científicas que usa para ordenar sua
teoria e seus resultados, das racionalidades do senso comum que atribui aos atores
estudados.

Quadro 4-1 - Pressupostos do método Observação Participante segundo alguns autores (adaptado
de Queiroz, 2007, p. 280)
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Dentre os pressupostos metodológicos descritos acima destacamos o estabelecido
por Minayo e o de Mazzoti e Gewandsznajder que foram usados como base para este
trabalho. Minayo defende uma observação participante de contato direto entre pesquisador
e pesquisado onde ambos se modificam através de uma relação afetiva atingida durante a
pesquisa.
Para Mazzotti e Gewandsznajder (1998) na observação participante, o pesquisador
torna-se parte da situação a ser observada, uma vez que interage diretamente com o sujeito
e mostra-se muito importante a valorização do instrumental humano, característica da
etnografia. Por isso, o pesquisador deve ser a principal dimensão de observação, seleção, e
interpretação da situação de pesquisa. E só depois juntar a observação pessoal com
entrevistas e análise de documentos.
Baseado na importância da observação do pesquisador na coleta de dados durante
um trabalho de observação participante, sinalizada por Mazzotti e Gewandsnajder (1998),
optamos por fazer um diário de campo durante a aplicação da atividade. Bogdan e Biklen
(1994) defendem a importância de notas de campo que podem se tornar diários auxiliando
na complementação da análise uma vez que possuem relatos daquilo que foi visto, ouvido e
pensado pelo pesquisador. Este diário deve conter uma parte descritiva, relatando o que
detalhadamente ocorreu no campo e uma parte reflexiva contemplando as reflexões e
observações pessoais do pesquisador.

4.2

CONTEXTO DA PESQUISA E GRUPO PARTICIPANTE
Esta pesquisa teve como contexto a Escola Municipal Frei Gaspar, localizada no

bairro Vargem Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. A escola atende
basicamente o público de três bairros da região de Jacarepaguá. São eles: Recreio dos
Bandeirantes (comunidade do terreirão), Vargem grande (incluindo a comunidade do canal)
e Vargem pequena (comunidade César Maia). O acesso à escola é difícil, se dando apenas
por uma única linha de ônibus com espaçamento de cerca de uma hora entre as viagens.
Está localizada próxima a comunidade do canal que se situa na própria rua da escola e, com
certo distanciamento das duas outras comunidades citadas. Por essa razão, a escola está
inserida no projeto chamado Ônibus da Liberdade da prefeitura do Rio de Janeiro e, é
beneficiada com a presença de 5 ônibus que conduzem os alunos para a escola e para suas
casas ao final da aula. Baseado no aspecto do distanciamento, entre a escola e as casas
dos alunos, percebe-se que esse pode ser um aspecto de não existir uma identificação do
aluno com a escola, no sentido de pertencimento ao espaço escolar.
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A Escola Municipal Frei Gaspar está localizada numa área ainda com poucas
construções em seu entorno. Por isso, dispõe de uma grande área de mata nos seus
arredores. Em Vargem Grande, está situada em frente ao canal do rio Morto. Este fator
propicia o desenvolvimento de atividades exploratórias de campo no pátio da escola3.
As turmas escolhidas para participar desta pesquisa foram três turmas que cursaram
o sétimo ano do ensino fundamental em 2018, compostas por 40 alunos cada, com faixa
etária entre 12 e 16 anos, totalizando 120 alunos.
A partir de uma escuta informal dos professores das diversas disciplinas ficou
evidente a percepção que os mesmos possuem da turma: alunos que são falantes, agitados,
questionadores e pouco assíduos, ou seja, desmotivados para o ensino que vem sendo
desenvolvido na escola.
4.3

EXPLICANDO A SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Com as turmas descritas acima, foi construída uma sequência didática composta por

um conjunto de estratégias divididas em dois momentos, a saber: etapa dos fungos, etapa
das plantas, ambas somando um período de nove semanas do ano letivo de 2018. A
sequência incluiu, além de momentos em sala de aula, atividades exploratórias no pátio
externo da escola de forma que os alunos pudessem conhecer e investigar questões da
ciência (fungos e plantas) no próprio espaço escolar. Dessa forma, pretendeu-se
compreender como as atividades elaboradas resultariam em participação e interesse desses
alunos com relação ao conteúdo a ser estudado.
A sequência didática em questão foi elaborada em conjunto com os alunos, a partir
da demanda deles de saírem de sala de aula, de trabalharem em grupos, de fazerem
atividades práticas, e levando em conta os conteúdos que precisariam ser trabalhados no
sétimo ano do EFII durante o terceiro bimestre, momento em que a pesquisa se
desenvolveu. Estes conteúdos a serem ensinados faziam parte dos itens curriculares de
ciências: Reino dos Fungos e Reino das Plantas, em continuidade aos outros reinos
(Monera e Protoctista) já estudados até o momento em que se iniciaram as atividades
propostas.
É entendimento dessa pesquisa que o mecanismo de ação aqui utilizado está para
além de uma sequência de atividades justapostas, uma vez que envolve outros elementos
que não somente a intenção da professora para que um aprendizado fosse alcançado,
envolve também o estabelecimento de relações afetivas, enquanto estratégia pedagógica.
Relações essas que a aplicação e a elaboração desta sequência em conjunto com os
3

O espaço ocupado pela escola e seus arredores podem ser observados no vídeo elaborado como
produto educacional.
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alunos puderam despertar. No entanto, será usada a terminologia sequência didática para
designar o conjunto de atividades e estratégias que foram elaboradas “em rede” neste
estudo e toda a afetividade gerada a partir dele.
Portanto, para que questões como a docilidade e a recalcitrância fossem minimizadas,
os alunos pesquisados participaram ativamente da elaboração da sequência usada nesta
pesquisa. Eles tiveram a oportunidade de opinar sobre que atividades e estratégias
gostariam que estivessem presentes nas aulas que estavam sendo planejadas para compor
a sequência de ensino, sendo que em sua maioria, os alunos optaram por trabalhar com
atividades fora de sala (pátio).
Nesse sentido, a participação ativa dos alunos não só na elaboração, mas também no
desenrolar da sequência didática, foi fundamental para que se deixassem afetar pelos
aprendizados gerados a partir dela de forma disponível e não simplesmente dócil e
presencial e, portanto, não houve passividade.
O conjunto de atividades e estratégias, que compôs a sequência didática, compreende
atividades exploratórias, pesquisas em sala de aula, elaboração de material impresso,
pesquisa de hábitos e tradições familiares, dentre outras. Essas atividades estão mais bem
descritas no tópico 4.5, detalhadas no APÊNDICE A e no vídeo educacional intitulado “Um
olhar para a afetividade no ensino de ciências”. Outros elementos, entretanto, também
estiveram presentes como: o conteúdo de fungos e de plantas, a experiência familiar, a
expertise deles sobre o assunto, o contato físico com a natureza em si, vivência no espaço
externo da escola, atividade corporal, o fato de poderem trazer informações e opinarem na
construção da estratégia, dentre outros. Ressaltando mais uma vez que consideramos os
alunos não apenas parte integrante do processo por participarem ativamente, mas também
por trazerem seus corpos, suas emoções e sua disponibilidade.
Por isso, compreendemos que quando a estratégia usada nas aulas é modificada,
toda a relação entre os seus elementos constituintes é modificada também. A mudança de
estratégia rearranja as relações. O corpo dos alunos se torna absolutamente ativo, e a partir
disto, nota-se que eles extravasam sentimentos e aí se estabelece a presença marcante da
afetividade e da emoção. Os alunos participantes passam a sentir de outras maneiras que
não as tradicionalmente usadas nas aulas expositivas, usando outras sensações para além
da audição. As novas estratégias aguçam as sensações que nada mais é que aguçar as
afecções, a forma como eles se relacionam com o mundo. E isso é o que denominamos o
despertar das relações afetivas. Ao mudar a estratégia, então, muda-se também a
afetividade ali gerada necessariamente. Não há mais um corpo passivo, uma vez que os
corpos afetados tornam-se ativos.
Tradicionalmente a escola é um ambiente controlado, quer dizer, com salas de aula
e carteiras isoladas, onde os alunos têm o seu lugar fixo e comportando-se de forma passiva
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boa parte do tempo de estudo. No caso específico dessa escola, a sala de aula não é um
local fresco e ventilado, uma vez que não possui aparelhos de ar condicionado, contendo
apenas um ventilador, podendo esse espaço ser considerado desconfortável. No entanto,
esse é o ambiente rotineiro dos estudantes.
As atividades exploratórias ocorreram dentro dos muros da escola, mas reforçamos
que as mesmas tiraram os alunos da situação rotineira em que se encontravam. Os alunos
tiveram que passar algum tempo em pé, andando no sol, pisando em locais com mato e
entraram em contado com espécies de seres vivos que não conheciam. Estas situações
poderiam causar certo estranhamento, medo e incômodo. Tal desconforto poderia impactar
na relação que o aluno estabeleceria com o conteúdo a ser trabalhado na atividade. Como
este trabalho pretendeu avaliar questões relativas à afetividade, as sensações dos
participantes foram importantes.
As referências positivas, no contexto de uma aula tradicional, podem ser
advindas de um ensino reflexivo, da ideologia implícita ou explícita na ação
docente. Todavia, o contexto de uma aula de campo em um ecossistema
terrestre natural – que expõe os alunos aos fenômenos naturais – pode
favorecer o estabelecimento de referências positivas por meio de valores
estéticos, principalmente nos alunos do ensino fundamental. (SENICIATO e
CAVASSAN, 2004 p.138)

Somando-se a isso, enfatiza-se aqui a importante junção que deve haver nos
planejamentos entre a promoção da aprendizagem e da afetividade. Devem caminhar juntas
para que uma atividade exploratória de campo, por exemplo, seja bem sucedida, ou uma
pode acabar com a outra. Ainda para Seniciato e Cavassan (2004, p.145),
Desse modo, todas as emoções e sensações surgidas durante a aula de
campo em um ambiente natural podem auxiliar na aprendizagem dos
conteúdos, à medida que os alunos recorrem a outros aspectos de sua
própria condição humana, além da razão, para compreenderem os
fenômenos. Mais que compreender a realidade trata-se também de
considerar as emoções como fundamentais nos processos de tomada de
decisão e de julgamento moral dos seres humanos.

Assim, fica evidente que as emoções influenciam tanto no raciocínio quanto na
formação dos valores humanos diretamente relacionados com a forma pela qual os
conhecimentos vão influenciar nas ações da vida prática.
Eles enfatizam como a afetividade derivada de uma aula de campo, nesta pesquisa
representada por uma atividade exploratória, pode auxiliar no processo de aprendizagem
dos alunos por permitir o uso de diferentes aspectos, além da razão para a compreensão
dos fenômenos da natureza. É neste sentido, que Monteiro e Souza (2017) ressaltam a
importância de se tomar muito cuidado na elaboração de um dispositivo pedagógico, aqui
chamado de sequência didática, pois por meio dela sujeitos se constroem.
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Outra questão que precisou ser levada em consideração foi a existência de alguns
alunos com necessidades especiais, dentre os participantes da pesquisa. Nas turmas
investigadas havia quatro alunos deficientes, mas nenhum deles com dificuldade motora,
compreendendo alunos diagnosticados com autismo e deficiência intelectual, portanto este
não foi um fator limitante para a participação dos mesmos na estratégia de ensino.
Vários são os fatores que precisam ser pensados para que um bom planejamento de
aula seja construído. Leite (2006) relata que, a partir de suas pesquisas, foram identificadas
algumas decisões que precisam ser tomadas por todos os professores ao planejar suas
atividades que impactarão inevitavelmente de forma afetiva nas relações que serão
estabelecidas entre o aluno e o objeto de conhecimento. Essas decisões são: a) a escolha
dos objetivos de ensino, onde os valores e crenças do professor ou órgão público que os
escolhe estão presentes. No que diz respeito à dimensão afetiva, esse autor considera que
há um grande entrave quando o aluno não entende a importância do objeto de estudo para
a sua vida. Esse entendimento facilita o estabelecimento de vínculos afetivos positivos entre
os alunos e os objetos abordados; b) a decisão sobre o início do processo de ensino,
sugerindo que se parta do que o aluno já sabe sobre os conteúdos envolvidos, aumentando
a possibilidade de sucesso no processo de aprendizagem; c) a organização dos conteúdos
de ensino, onde os conteúdos precisam ser organizados de forma lógica e não de maneira
aleatória, o que dificultaria o processo de apropriação dos mesmos; d) a escolha dos
procedimentos e atividades de ensino, ligada às relações que de fato vão ocorrer na sala de
aula, sendo inegável a presença da dimensão afetiva em cada atividade, uma vez que
atividades bem pensadas resultam em maiores chances de estabelecimento de relação
afetiva entre alunos e conhecimento; e) a escolha dos procedimentos de avaliação do
ensino que, por unanimidade, as pesquisas apontam a avaliação tradicional como o maior
ponto de fracasso nos processos avaliativos pelo distanciamento afetivo entre sujeito/aluno
e o objeto/conteúdo.

4.4

MÉTODOS DE COLETA E PRODUÇÃO DE DADOS
Os dados dessa pesquisa são os relatos feitos pelos alunos no decorrer das

atividades que foram anotados pela professora e pesquisadora em seu diário de bordo,
conversas informais com os professores da turma e questionários preenchidos pelos
alunos após a realização das etapas da pesquisa. Os questionários estão nos APÊNDICES
B e C deste trabalho.

50

Foram coletados dados de várias frentes de trabalho, relacionadas no quadro 4.2,
uma vez que, para Monteiro e Souza (2017, p.161), a primeira regra metodológica de coleta
de dados é aquela em que
devemos levar em conta todos os atores que se apresentam para nós,
atentos a tudo aquilo que produz “agência” (LATOUR, 2007). Qualquer
coisa que possa ser conectada e que produza efeitos diferenciados
daqueles que são produzidos sem estes agentes, são passíveis de
investigação e devem ser considerados na produção do campo de
pesquisa.

Para finalizar essa seção apresentamos o Quadro 4-2 de forma a organizar para o
leitor o conjunto de atividades apresentadas na pesquisa, seus meios de coleta, a ordem em
que foram realizadas e participantes colaboradores.
Atividade

Coleta

Data

Participantes

Observação da

Diário de bordo

De agosto a outubro

Professora

professora e

de 2018

pesquisadora
Compreensão do

Bloco dos fungos/

20 a 31 de agosto

Alunos e professora

grupo de fungos

conversa

Opinião dos alunos

Questionário 1

4 e 5 de setembro

Alunos

Fichas com receitas

17 a 20 de setembro

Alunos, comunidade

sobre 1ª etapa
Entrevista sobre
plantas medicinais
Socialização de

escolar e professora
Roda de conversa

1 a 4 de outubro

Alunos e professora

Questionário 2

8 e 9 de outubro

Alunos

conteúdos
Opinião dos alunos
sobre 2ª etapa
Quadro 4-2 - Métodos de coleta e produção de dados (elaborado pela autora)

4.4.1

Diário de Bordo
A professora e, pesquisadora participou de todas as etapas do trabalho e fez um

diário de bordo (figura 4.3) de agosto a outubro de 2018, época em estavam sendo
realizadas as atividades da sequência didática. Neste diário de bordo foram anotados fatos
observados durante a execução das atividades, relatos feitos oralmente pelos alunos e
reflexões pessoais geradas a partir dessas observações.
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Figura 4.1 - Diário de bordo da professora e pesquisadora

A proximidade com os alunos fez com que as observações pudessem ser mais
precisas e os dados qualitativos melhor coletados. Esta tendência é defendida por Bogdan e
Biklen (1994, p. 48) quando apontam que
Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se
preocupam com o contexto. Entendem que as ações podem ser melhor
compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de
ocorrência. Os locais têm de ser entendidos no contexto da história das
instituições em que pertencem.

Todo o desenrolar das atividades levou aproximadamente dois meses (de agosto a
outubro de 2018). Levando em consideração que cada turma tinha três tempos semanais
com a professora e pesquisadora, o tempo total de aplicação deste trabalho foi de 24
tempos em cada uma das três turmas contempladas. Ao final de cada aula foi aberto um
debate para que a professora e, pesquisadora pudesse perceber o que os alunos estavam
assimilando e como estavam se relacionando com cada etapa. Todos esses dados foram
anotados no diário de bordo, que foi feito no próprio computador da professora, e tiveram
registros em todos os dias de aula durante os dois meses de duração da atividade. Neste
diário a professora e pesquisadora relatou o passo a passo de cada etapa das atividades
por turma, suas impressões sobre a sequência didática como um todo e sobre a
participação dos alunos e ainda relatos de falas dos alunos durante as discussões pré e
pós-atividade em sala de aula.
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4.4.2

Questionários
Em dois momentos, ao longo desses dois meses foram aplicados questionários

(APÊNDICES B e C) aos alunos participantes para que eles pudessem expressar o que
sentiram durante as atividades propostas pela sequência didática, assim como pensar sobre
o quanto isto vinha impactando a vida deles. Essas aplicações ocorreram ao final do
primeiro mês, após a atividade de fungos e no final da atividade como um todo, após a
atividade de plantas.
Os questionários tinham questões abertas para que o aluno tivesse liberdade de falar
sobre cada pergunta com suas próprias palavras e percepções. Assim, foi possível coletar
impressões genuínas de cada aluno, no entanto, alguns poucos deixaram suas respostas
em branco. O primeiro questionário tinha seis perguntas e o segundo, sete. As perguntas
tinham o objetivo de entender como as atividades tinham sensibilizado os alunos e em que
aspectos, que partes da estratégia tinham afetado mais cada um deles e, ainda como eles
tinham percebido as mudanças de relação com a professora e o espaço escolar durante e
após a realização da sequência didática. Importante ressaltar que os questionários foram
anônimos para minimizar as chances dos alunos não serem sinceros em suas colocações.

4.5

SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Grande parte da atividade proposta ocorreu no pátio externo da escola, como

sugerido pelos alunos. A sequência didática que pretendeu trabalhar alguns conteúdos
pertinentes ao 7º ano de forma mais contextualizada era composta por um conjunto de
atividades que incluíram conteúdo sobre o reino dos fungos e das plantas propondo-se a
explorar a natureza. Mesmo que a proposta tenha partido dos alunos, a professora e
pesquisadora organizou o percurso a ser estudado, privilegiando as espécies encontradas
no pátio escolar numa tentativa de explorar o ambiente natural e despertar o interesse deles
para a diversidade de seres vivos presente no entorno da escola. Esta parte da atividade
pretendeu estimular a capacidade de observação das espécies nativas, talvez um pouco
adormecida em alguns inclusive em outros ambientes como, por exemplo, as suas próprias
casas.
As aulas externas apresentam os conteúdos de forma mais complexa e menos
abstrata. A proximidade com o conteúdo estudado gerou uma maior significação dos
assuntos para os alunos, no sentido de motivação para aprendizagem. Perceber que o
conteúdo estudado está presente em outros ambientes, que não apenas a sala de aula e/ou
livro didático, gerou maior significação e envolvimento desses alunos com o conteúdo que
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estava sendo ensinado e aprendido. Seniciato e Cavassan já ressaltavam que “só
cuidamos, respeitamos e preservamos aquilo que conhecemos e que a ignorância traz uma
visão distorcida da realidade.” (2004, p.134). Nesta perspectiva
as aulas de Ciências e Biologia desenvolvidas em ambientes naturais têm
sido apontadas como uma metodologia eficaz tanto por envolverem e
motivarem crianças e jovens nas atividades educativas, quanto por
constituírem um instrumento de superação da fragmentação do
conhecimento. (SENICIATO e CAVASSAN, 2004, p.133)

A primeira etapa da sequência didática incluiu uma explanação rápida em sala de
aula sobre os fungos, com apresentação de fotos em Power Point, para que os alunos
soubessem o que procurariam na atividade exploratória. Depois disso, ocorreu uma
atividade exploratória no pátio da escola, onde os alunos foram orientados a procurar
fungos, fotografá-los e socializar com os demais colegas da turma (figuras 4.4 e 4.5).

Figura 4.2 - Alunos durante atividade exploratória de fungos (acervo da professora)

Os fungos, encontrados no pátio, foram identificados pela professora, uma vez que a
sua classificação taxonômica é muito complexa, e a partir dessa identificação em Filos, eles
se dividiram em grupos e fizeram uma pesquisa sobre o Filo4 que coube a cada grupo.
4

Filo é um taxon usado na classificação cientifica dos seres vivos.
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Figura 4.3 - Fotografia tirada por um aluno no pátio da escola durante a atividade exploratória (acervo
da professora)

Em outro momento, em sala de aula, os grupos se reuniram e elaboraram um
material oriundo da pesquisa, que chamaram de “bloco de fungos” (fig.4.6). Este ficou à
disposição da sala de leitura da escola para consulta de todos os alunos. Neste momento, o
primeiro questionário (APÊNDICE B) foi respondido por todos os alunos participantes
presentes.

Figura 4.4 - Blocos de fungos construído pelos alunos (acervo da professora)
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A segunda etapa da sequência didática teve início com outra atividade exploratória,
uma vez que os alunos já tinham um entendimento prévio do que eram os vegetais. Eles
foram para o pátio da escola com o objetivo de encontrar tipos de plantas diferentes,
entender as diferenças entre cada tipo, por exemplo: local de ocorrência, luminosidade e
hidratação do local, características das folhas, existência de flores, sementes e frutos,
dentre outras possibilidades. Igualmente deveriam fotografar as curiosidades que
encontrassem para que essas percepções fossem socializadas depois. Neste momento
foram coletadas algumas flores e estas foram usadas numa dissecção em sala de aula a fim
de entender o sistema reprodutor das mesmas (figura 4.7).

Figura 4.5 - Dissecção de flores (acervo da professora)
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Em outro momento aconteceu uma aula prática onde alguns experimentos com plantas
foram realizados (figura 4.8).

Figura 4.6 - Experimentos em sala de aula (acervo da professora)

A partir de uma demanda dos alunos, o trabalho tomou o rumo das plantas
medicinais. Foram feitas, então, algumas entrevistas com pessoas mais experientes das
famílias dos alunos e da comunidade escolar para descobrir as receitas caseiras usadas e
indicadas por essas pessoas para o tratamento de algumas doenças. A partir dessa
pesquisa, foi elaborado um mural de receitas da comunidade escolar a fim de divulgar essas
preciosidades que fazem parte da cultura local e vida de cada aluno que estuda na referida
escola (figura 4.9).

Figura 4.7 - Varal de receitas usando plantas medicinais (acervo da professora)
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Por fim, e baseado numa vontade dos alunos durante a primeira etapa da sequência,
os alunos se prepararam para conduzir colegas de outras turmas (do EFI) por uma atividade
exploratória no pátio escolar. Nesta ocasião, puderam rememorar os conhecimentos já
adquiridos e dividi-los com outros alunos.
Esse tipo de atividade possibilitou perceber o quanto todo este percurso provocou de
afetividade nos sujeitos desta pesquisa em relação ao conhecimento adquirido, uma vez que
de acordo com o diário de bordo (04/10/18) da pesquisadora, os alunos demonstravam
apego aos conteúdos não admitindo que algo que tinham aprendido deixasse de ser
ensinado para os colegas. Foi percebida ainda uma frustração quando os colegas
demonstravam desinteresse pelo assunto que estavam ensinando. As turmas de sétimo ano
fizeram esta atividade com turmas de terceiro, quarto e quinto anos do EFI (figura 4.10). No
final, um questionário foi aplicado (APÊNDICE C) a todos os alunos sujeitos da pesquisa.

Figura 4.8 - Atividade exploratória com alunos do EFI (acervo da professora)
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5

RESULTADOS
Esta pesquisa não contou com levantamento das concepções prévias das turmas

estudadas, ou seja, não foram coletadas informações diagnósticas dos alunos sobre o
conteúdo das aulas da professora de ciências antes da aplicação da sequência didática.
Não foi o objetivo fazer uma comparação entre as possíveis estratégias didáticas de ação,
mas o de entender as relações afetivas identificadas pela sequência realizada. Desta forma,
serão analisadas apenas as respostas dos alunos, aos questionários, relacionados à
sequência didática elaborada para esta pesquisa, juntamente com os relatos registrados no
diário de bordo da professora e pesquisadora.
Uma observação deve ser feita para contextualizar as relações existentes entre a
professora e pesquisadora e seus alunos antes da aplicação da sequência didática e a partir
de anotações feitas no diário de bordo. É importante ressaltar, entretanto, que se pode
afirmar que esta é uma visão da professora e não de seus alunos, uma vez que eles não
foram consultados sobre isso.
A professora entendia seu relacionamento com as turmas do 7º ano de forma
diferente. A turma 1 possuía um relacionamento agradável com a professora. A turma
sempre se mostrou participativa e interessada, com raras exceções. A turma 2 possuía um
relacionamento com a professora bem mais distante do que as outras. Entravam
constantemente em embate. Os alunos estavam começando a desrespeitar a professora e
ela a perder toda a paciência com eles. O relacionamento era extremamente tenso e as
brigas constantes. Bastante exaustivo para ambos os lados. Os alunos não mostravam
interesse nas aulas e a professora não tentava modificá-las por estar desmotivada. A turma
3 apesar de também se mostrar bastante desinteressada, tinha um relacionamento menos
conflituoso com a professora apesar de não ser tão bom como a primeira turma.
Demonstravam-se apáticos e pouco participativos.
Essa observação da professora, relatada no diário de bordo (05/08/18), mostra como
a relação afetiva já estava consolidada entre ela e seus alunos. Na turma 1 existia uma
relação de afeto, de prazer, de interesse e de respeito entre eles. Com a turma 2, havia uma
relação de enfrentamento, de desgaste, de disputa de poderes, de abandono e até de
carência, uma vez que muitas das vezes esses comportamentos desrespeitosos dos alunos
refletem o quanto precisam chamar a atenção do professor. E com a turma 3 eram
percebidos descaso e abandono. Todos esses sentimentos são resultado, em algum grau,
de uma afetividade estabelecida entre aqueles indivíduos seja de bem ou de mal estar.
Ainda a partir dos relatos do diário de bordo (07/08/18), percebe-se que no momento
em que a professora e, pesquisadora propôs o uso de estratégias diferentes em suas aulas,
os alunos mostraram-se interessados e empolgados por terem a possibilidade de opinar
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sobre quais atividades seriam mais interessantes para serem incluídas no estudo. Nesse
sentido, parecia haver esperança de que as relações afetivas fossem modificadas e uma
afetividade diferente fosse estabelecida entre professora e alunos e mesmo entre alunos e
conhecimento. Segundo, Mahoney (1999, p.12) no planejamento das atividades
é preciso também considerar que essa identidade única do aluno resulta da
configuração que se estabelece a cada instante entre seus conjuntos
motores, afetivos, cognitivos. Isso significa entender que toda e qualquer
atividade escolar envolve os três conjuntos e qualquer planejamento precisa
responder à pergunta: o que esta atividade significa do ponto de vista
cognitivo, motor e afetivo para o aluno?

Os aspectos cognitivos da atividade serão discutidos ao longo deste capítulo, mas a
aspecto afetivo começa a ser desenvolvido ainda durante o planejamento da sequência
didática quando os alunos participam da escolha das atividades e, portanto, se envolvem
emocionalmente com as mesmas.
É importante levar em consideração que de acordo com os estágios de
desenvolvimento humano de Wallon (1995) os alunos envolvidos nessa pesquisa estão na
fase da adolescência e puberdade e que nessa fase a predominância é do conjunto afetivo
em relação ao cognitivo. Isso nos dá indícios da importância maciça de se priorizar os
aspectos afetivos no planejamento, e não só, das atividades escolares dessa faixa etária.

5.1

A OBSERVAÇÃO DOS ALUNOS
Os alunos preencheram questionários ao final de cada etapa da sequência didática

proposta. Como já assinalado, após o estudo de fungos e após o estudo de plantas. O
questionário respondido após a parte de fungos foi chamado questionário 1 (Q1) e o da
parte de plantas de questionário 2 (Q2). Ao final, foram obtidos para análise, com relação ao
Q1, 35 da turma 1, 31 da turma 2 e 35 da turma 3. E do Q2, 32 da turma 1, 33 da turma 2 e
33 da turma 3.
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Q1

Q2

16%
Respondidos
Não
respondidos

84%

Respondidos

19%

Não
respondidos

81%

Figura 5.1 - Gráficos do percentual de questionários respondidos em relação ao número
total de alunos das turmas. (elaborados pela autora)

Apesar das três turmas serem compostas por 40 alunos cada, este número menor de
questionários respondidos se justifica pela ausência de alguns alunos durante as atividades
ou ainda por não terem entregado os termos de consentimento e assentimento (TCLE e
TALE) exigidos pela Comissão de Ética em Pesquisa para a participação neste trabalho.
Para efeitos de organização das respostas, usaremos T para representar a palavra
turma e A para representar aluno. Exemplo: T1 refere-se à turma 1, A1 refere-se ao aluno 1.
E os números presentes em cada campo dos quadros representa o número de vezes que
cada resposta apareceu. Procuramos aqui relatar o maior número de respostas diferentes
que apareceram nos questionários dos alunos. Muitas das respostas tinham justificativas
iguais e então não aparecem aqui em duplicata. Quando questionados a respeito do que
acharam sobre as aulas com a atividade exploratória, foram obtidas as seguintes respostas:
Tabela 5-1 Ocorrência de respostas das perguntas 1 dos Q1 e Q2.

Respostas
Gostei
Não gostei

T1
33
2

Q1
T2
31
0

T3
34
1

T1
32
0

Q2
T2
32
1

T3
33
0

Fonte: Elaborada pela autora

A partir desses resultados podem ser identificadas, duas reações diferentes. A
maioria dos alunos exprime satisfação em realizar as tarefas e, um número muito reduzido
deles expressa não ter gostado de participar das atividades da primeira etapa da sequência
aplicada. No quadro 5.1, a seguir, apresentamos algumas justificativas dos alunos que
disseram ter gostado das atividades.
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T1

A aula ficou mais interessante.

T1

Podemos nos comunicar e aprender mais.

T1

Adoro fazer coisas diferentes.

T1

Só fazer sempre a mesma coisa na sala é chato.

T1

Gostei de fazer papel de entrevistador.

T1

Gosto de sair de sala.

T1

É muito legal aprender várias coisas novas e de forma diferente.

T1

Gosto do ar livre.

T2

Sim. É bem melhor ver as coisas ao vivo.

T2

Achamos muitas coisas.

T2

É uma atividade diferente.

T2

Gostei porque fizemos trabalho em grupo.

T2

Foi divertido.

T2

A gente interage melhor.

T2

A turma ficou muito mais unida.

T2

Adoro trabalho em equipe.

T3

Acho interessante ver com meus próprios olhos ao invés de uma imagem parada.

T3

Foi legal. Todo mundo se reuniu.

T3

Foi divertido ter uma aula diferente.

T3

Gosto de qualquer atividade diferente.

T3

É bom se relacionar com a natureza.

T3

Foi bom porque estamos sempre fazendo a mesma coisa na sala e agora fizemos
algo diferente.

T3

Adorei, porque usamos o resto da escola.
Quadro 5-1 - Respostas dos alunos às perguntas 1 do Q1 e Q2. (Elaborado pela autora)

A maioria dos alunos expressa muita satisfação em realizar as tarefas e justifica sua
satisfação descrevendo situações que os afetaram como, por exemplo, “usamos o resto da
escola” (A32, T3), “relação com a natureza” (A19 e A29, T3), “ver com os próprios olhos”
(A5, T3).
Algumas palavras encontradas nas respostas dos questionários foram identificadas
como expressões de emoções dos alunos durante as atividades propostas, a saber:
interessante, fazer diferente, legal, divertido, gostar, adorar, interagir, união, relacionamento.
Entendemos que essas emoções são resultantes da afetividade gerada pelas atividades
elaboradas na sequência didática vivenciada pelos alunos.
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É muito interessante perceber o quanto eles interagiram com a atividade e
demonstraram sentir prazer na realização das atividades evidenciado em relatos como: foi
legal, foi divertido, interessante e diferente. Nessas respostas fica evidente que a realização
da atividade gerou um grau de participação e interesse alterado em relação às dinâmicas de
aulas anteriores dentro da sala.
O sentimento de prazer e satisfação ficou evidente nas respostas da grande maioria
dos alunos, no entanto, alguns relatos deixam dúvidas sobre o tipo de relação afetiva i
estabelecida com a atividade ou dos conteúdos nela trabalhado. Não se pode descartar a
possibilidade da recalcitrância onde a docilidade participativa se sobrepõe à disponibilidade
(MONTEIRO e SOUZA, 2017) caracterizando uma forma de resistência a ver gerado em si o
bem estar. Quando um aluno diz “gosto de sair de sala” (A20, A28, A34, T1), fica a dúvida
se de fato ele participou, foi afetado pela sequência de atividades e foi sucinto em seu relato
ou se apenas estava gostando de sair de sala e não esteve realmente disponível a
estabelecer uma relação com a mesma.
Mas tiveram aqueles alunos que responderam não terem gostado da atividade.
Esses justificaram suas respostas conforme dados do quadro 5.2.
T1

Não gosto de trabalho em grupo

T1

Foi um saco por causa do sol

T2

Não gosto de entrevistar

T3

Os alunos não colaboram
Quadro 5-2 - Respostas dos alunos às perguntas 1 do Q1 e Q2. (Elaborado pela autora)

Os quatro alunos que relataram não terem gostado de realizar as atividades
justificaram essa afetividade pela interferência de colegas que não se comportaram durante
o estudo ou pela intensidade do sol que os estava incomodando. Outros trouxeram a não
apreciação de alguma das atividades que compunha a sequência didática (entrevista, por
exemplo) como fator de desagrado.
Importante perceber que mesmo tendo avaliado a atividade como não interessante,
eles foram afetados de algum modo. Quer dizer, a partir do momento em que o aluno relata
incômodo com algo relacionado à atividade é sinal que esta atividade o afetou, mesmo que
seja para que percebesse que alguns fatores o incomodam mais que outros, e isso também
é um aprendizado importante. Entretanto, o sentimento gerado foi o de um incômodo, o que
pode ter atrapalhado o aprendizado do conteúdo ou o estabelecimento de uma relação de
afetividade com a disciplina ou com a professora, essas são questões a serem
acompanhadas pela professora/comunidade escolar.
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Já o relato da professora e pesquisadora aponta para um desenvolvimento de bem
estar relacional com os alunos. Encontramos no diário de bordo o seguinte texto: “As turmas
se comportaram muito bem. Fizeram o trabalho calmamente e não ficaram agitados como
era de costume. Tem sido bom trabalhar assim, me sinto mais calma e feliz. O planejamento
tá dando certo. As aulas estão muito menos estressantes e os alunos parecem mais
interessados e participativos” (Diário de bordo, 22/08/19).
Uma segunda pergunta do questionário dizia respeito às aulas ministradas pela
professora e pesquisadora. Com relação às aulas de ciências da professora e pesquisadora
como um todo, foram questionados sobre se acharam que as aulas ficaram melhores, ou
mais interessantes quando a sequência didática foi proposta e tiveram aulas no pátio da
escola. As respostas foram:
Tabela 5-2 Ocorrência de respostas das perguntas 4 do Q1 e 5 do Q2

Respostas
Melhoraram
Não melhoraram

Q1
T2
31
0

T1
34
1

T3
35
0

T1
32
0

Q2
T2
32
1

T3
33
0

Fonte: Elaborada pela autora

Os alunos que responderam terem sentido melhora nas aulas justificaram conforme
relatos discriminados no quadro 5.3.

T1

Porque fica divertido. É um ambiente novo e um jeito mais legal.

T1

A gente descobriu coisas com as nossas mãos, a aula melhorou, aprendemos
vendo de perto os fungos. Foi legal. Amei.

T1

A qualidade da aula melhorou.

T1

Foram aulas diferenciadas, porque aprendemos coisas que nós não
aprenderíamos numa foto na sala.

T1

Foi mais interativo e divertido.

T1

Porque podemos ver as espécies de perto.

T1

Não dá pra prestar muita atenção por causa da bagunça de quem não sabe se
comportar.

T1

Eu gostei. Achei um jeito diferente de aprender.

T1

Aprendo bem mais agora.

T1

Porque é ao ar livre.

T1

Além de falar sobre as plantas, agora podemos ver. Prefiro aprender vendo,
encostando.
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T1

É mais fácil na prática que na teoria. Assim temos noção real do que acontece.

T1

É chato ficar na sala o tempo todo.

T1

Agora temos contato com a natureza.

T1

Agora temos mais interatividade com a matéria.

T2

Por que vemos tudo ao vivo.

T2

Porque podemos ver as coisas de perto.

T2

Porque a gente aprende mais e fica ao ar livre

T2

É mais divertido.

T3

Porque a gente se diverte mais.

T3

Conheci muitos lugares que eu não fazia ideia que a escola possuía.

T3

Fiquei mais interessada.

T3

Eu senti que ali sim eu estava aprendendo.

T3

Porque a gente fica ao ar livre e vemos coisas ao vivo.

T3

Assim aprendemos mais.
Quadro 5-3 – Respostas dos alunos às perguntas 4 do Q1 e 5 do Q2. (Elaborado pela autora)

Nesta sequência de resultados podemos ver o divertimento e o interesse aparecendo
várias vezes, demonstrando que os alunos se interessaram em estar participando das aulas.
A diversão é consequência de uma interação com a atividade como um todo, o que
consequentemente resulta de relações afetivas de bem estar.
Outra percepção da maioria dos alunos é a de que estavam aprendendo mais com a
atividade exploratória e demais atividades feitas por estarem vendo a natureza ao vivo ou na
prática e que, portanto as aulas renderam mais e as notas subiram.
A princípio foi pensado que para essa pergunta só teriam comentários que
evidenciassem uma melhora nas aulas, uma vez que as atividades que compuseram a
sequência didática foram sugeridas pelos próprios alunos. Obviamente que a professora e,
pesquisadora precisou fazer alguns ajustes para que todos os temas que precisavam ser
trabalhados fossem contemplados em algum momento da sequência, no entanto alguns
alunos responderam não terem visto melhora na qualidade das aulas com a sequência
elaborada. Esses justificaram suas respostas da seguinte maneira:
T1

Estava calor.

T2

Não dá pra prestar muita atenção por causa da bagunça e do barulho de quem
não sabe se comportar.
Quadro 5-4 - Respostas dos alunos às perguntas 4 do Q1 e 5 do Q2. (Elaborado pela autora)
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Parece que as sensações relatadas por esses alunos carregam uma reação
emocional de mal estar resultante da relação afetiva estabelecida, onde percepções mais
biológicas (calor, barulho, comportamento dos colegas) interferem nas percepções dos
alunos sobre a atividade. Outra possibilidade é a de que esses alunos poderiam não estar
disponíveis a estabelecer uma relação afetiva naquele momento.
Portanto, é importante ressaltar aqui que nem todos os alunos se deixam afetar da
mesma maneira pelas mesmas aulas por causa da diversidade existente entre as pessoas e
a forma como cada uma recebe os estímulos que cada atividade proporciona, como lida
com eles e que motivações o estavam impulsionando naquele momento. A afetividade,
portanto, não tem como ser a mesma em todos os alunos ao mesmo tempo. Os afetamentos
são individuais apesar de o ensino ser coletivo. Para Mahoney e Almeida (2005, p.12 –
grifos do autor)
No pólo ensino temos um professor que, para tingir seus objetivos, deve ter
clareza de alguns pontos: (...) que as emoções e os sentimentos podem
variar de intensidade, em função dos contextos, mas estão presentes em
todos os momentos da vida, interferindo de alguma maneira em nossas
atividades. No pólo aprendizagem temos um aluno que: busca a escola com
motivações diferentes.

Algumas razões podem ter influenciado para que certos alunos não fossem tocados
positivamente pelas atividades. Nestas situações a afetividade pode ter sido gerada de uma
forma diferente da pretendida pela professora e pesquisadora. Importante perceber que a
educação é processual e, portanto, pode ser que no futuro, aquilo resulte no que era
pretendido, quando ele tiver amadurecido, por exemplo. No entanto, como a observação é
sempre limitada, neste momento em que a pesquisadora pôde verificar, nem todos os
alunos desenvolveram uma relação afetiva para o bem estar na atividade com o conteúdo
foco do ensino. Neste sentido, Mahoney e Almeida (2005, p.24, grifos do autor) ressaltam
que
Na puberdade e adolescência, o recurso principal de aprendizagem do
ponto de vista afetivo volta a ser a oposição, que vai aprofundando e
possibilitando a identificação das diferenças entre ideias, sentimentos,
valores próprios e do outro, adulto, na busca para responder: quem sou eu?
Quais são meus valores? Quem serei no futuro?, que é permeada por
muitas ambiguidades. O processo ensino-aprendizagem facilitador do ponto
de vista afetivo é aquele que permite a expressão e discussão dessas
diferenças e que elas sejam levadas em consideração, desde que
respeitados os limites que garantam relações solidárias.

Sobre as teorias wallonianas, Mahoney e Almeida, citam as ambiguidades
características da etapa de puberdade e adolescência, que vão ao encontro das percepções
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de que mesmo as atividades que foram sugeridas pelos alunos não conseguem atingir a
todos de forma a gerar bem estar, uma vez que a oposição e a discordância são fatores
importantes nessa fase de desenvolvimento da pessoa.
Um próximo questionamento foi sobre o relacionamento que tinham com a
professora (que também é a pesquisadora). A intenção era entender se o mesmo foi
alterado ou não a partir da aplicação da sequência didática proposta para o produto
educacional. As respostas encontradas foram:
Tabela 5-3 Ocorrência de respostas das perguntas 5 do Q1 e 6 do Q2.

Respostas
Mudou
Não mudou

Q1
T2
30
1

T1
10
25

T3
31
4

T1
13
19

Q2
T2
32
1

T3
26
7

Fonte: Elaborada pela autora

A seguir, no quadro 5.5, listamos algumas justificativas que apareceram nos relatos:
T1

Sim, está mais legal. Ela explica tudo direitinho e é mais fácil agora.

T1

Melhorou. Ela tá mais divertida.

T1

Ela se aproximou mais.

T1

Não mudou. A relação era boa e continua boa.5

T2

A gente interage mais com a professora.

T2

Sim. Estamos mais comportados e prestando mais atenção.

T2

Sim. Estamos prestando mais atenção.

T2

Sim. Ela tá brincando, antes ficava séria.

T2

Sim, porque a turma tá melhorando.

T2

A gente tá mais interativo.

T2

As aulas estão rendendo mais.

T2

Não, porque eu sempre gostei da professora.

T2

A professora tá mais divertida e animada.

T3

Mudou porque eu fiquei mais interessada.

T3

Sim, ela interage mais vezes.

T3

Tá diferente e assim aprendemos mais.

T3

Sim. É bom fazer atividades ao ar livre.

T3

Sim. Agora a turma tem mais interesse e a professora passou a ser mais
legal.

5

Foram grifadas todas as respostas que sinalizavam que a relação não havia sido modificada.

67

T3

Sim, mudou. Ela fez uma coisa pela gente. Isso ajuda a relação.

T3

Falamos mais sobre as coisas, sobre os fungos, tirei a vergonha de fazer
perguntas.

T3

A professora fez algo por nós.

T3

Sim, porque mudou sabe? Ficou bem melhor assim. Agora a gente pode
prestar mais atenção nas coisas. A professora quer trazer coisas diferentes
pra gente.

T3

Não, porque a relação com ela sempre foi boa.
Quadro 5-5 – Respostas dos alunos às perguntas 5 do Q1 e 6 do Q2. (Elaborado pela autora)

Podemos perceber que mudar nem sempre significou a mesma coisa para os alunos.
Na T1, que já apresentava bom relacionamento com a professora, segundo o diário de
bordo (05/08/18), a maioria dos alunos disse não ter percebido alteração de relacionamento.
Os alunos responderam que não houve alteração justificando que a relação já era boa antes
da aplicação das estratégias. Ainda assim, alguns alunos disseram que a relação havia
melhorado uma vez que a professora passou a ser mais carinhosa e interativa. Entendemos
que pelos relatos dessa turma, a relação afetiva, entre eles e a professora, vai se
estreitando, uma vez que esses alunos demonstram terem sido afetados pela proximidade
ou pelas explicações mais detalhadas da professora agora. Um deles menciona, inclusive, a
diversão que está percebendo nas aulas de ciências atualmente.
Na T2 e na T3 quase todos os alunos relataram que a relação com a professora
havia mudado. Um número muito pequeno de alunos mencionou que a relação já era boa
antes e por isso não havia mudado. E apenas um aluno no Q1 e um no Q2 da T3 relataram
não terem mudado a relação, embora não tenham justificado. Este fato pode nos levar a
suspeitar que a relação com a professora tenha continuado difícil, mas nenhum aluno
relatou, no entanto, uma piora na relação em suas respostas.
Nota-se que aqui tanto a T2 como a T3 perceberam uma mudança muito mais
significativa no relacionamento com a professora, fato esse que corrobora com a percepção
da mesma de que o relacionamento entre ela e essas duas turmas era mais conflituoso,
aspecto que relatou no diário de bordo (05/08/18). Nota-se claramente como esse
relacionamento mudou e como a relação de afeto se modificou entre eles, sendo
caracterizada agora por carinhos, atenção, proximidade, interesse e amizade. “Como a
emoção é contagiosa, o comportamento do aluno interfere na dinâmica da classe e no
professor” (MAHONEY e ALMEIDA, 2005, p.25). Assim fica evidente que a sequência
impactou tanto alunos como professora e assim, a relação afetiva entre eles passou a ser de
muito mais bem estar. O relato do aluno “Agora a turma tem mais interesse e a professora
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passou a ser mais legal” (A19, T3) deixa clara essa relação recíproca entre os atores desta
relação.
Outro relato chamou a atenção demonstrando grande avanço na relação afetiva: “a
professora fez algo por nós” (A20, T3, Q1). Essa percepção levanta a suspeita de que os
alunos não se sentiam acolhidos pela professora antes e talvez também por outros
professores, uma vez que ficaram surpresos e gratos por aquela professora ter realizado
uma atividade pensando neles. Nesse contexto, percebe-se que os alunos entenderam que
a ação direcionada a eles, foi algo que envolveu uma modificação na forma da professora
ensinar, portanto, se sentiram sensibilizados por isso. Mahoney e Almeida (2005, p.14),
quando escrevem sobre as ideias de Wallon, dizem que
Ambos, professor e aluno, participam de vários meios, entre eles a escola:
-a escola é um meio fundamental para o desenvolvimento do professor e do
aluno, ao dar oportunidades de participação em diferentes grupos; -nesse
meio, professor e aluno são afetados um pelo outro, e, ambos, pelo
contexto onde estão inseridos; -a não satisfação das necessidades afetivas,
cognitivas e motoras prejudica a ambos, e isso afeta diretamente o
processo ensino-aprendizagem: - no aluno, pode gerar dificuldades de
aprendizagem; - no professor, gera insatisfação, descompromisso, apatia,
6
podendo chegar ao burnout .

Um relato do diário de bordo da professora e pesquisadora de uma conversa informal
entre ela e os alunos da T2, destaca esse aspecto, por elencar itens após uma das aulas do
desenvolvimento da sequência didática: “Numa conversa informal hoje, no fim da aula da
T2, falamos sobre as aulas após as férias. Disseram estar adorando e que as aulas estão
mais legais e diferentes. Disseram que estão mais calmos, pois participam mais e que
gostam de trabalhar em grupos. Agora, segundo eles, todos se ajudam e a relação com a
professora melhorou muito, pois ela não briga mais tanto, afinal percebem estar mais
tranquilos também. Eles têm razão. Não lembro a última vez em que saí daqui aborrecida.
Deve ter sido antes do início das atividades” (diário de bordo, 27/08/18).
No relato acima, podemos perceber uma relação recíproca entre a professora e a T2,
turma que tinha, dentre as três, o pior relacionamento com a professora no início das
atividades. Portanto, ficou evidente a mudança de comportamento e aproveitamento das
aulas por parte dos alunos e uma alívio por parte da professora quando relata estar mais
calma e sem precisar recorrer a brigas e aborrecimentos. Nesse momento, a relação afetiva
estabelecida atingia um estágio de bem estar entre os atores do processo.
Outra questão levantada pelos questionários era o cuidado com o pátio escolar onde
se questionava se eles sabiam que o espaço tinha fungos (tabela 5-4).
6

A síndrome de burnout é um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e
estresse provocados por condições de trabalho desgastantes.
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Tabela 5-4 Ocorrência de respostas da pergunta 3 do Q1 – parte 1.

Respostas
Sabia da existência de fungos
Não sabia da existência
Não respondeu

T1
1
29
5

Q1
T2
2
20
9

T3
9
7
19

Fonte: Elaborada pela autora

Percebe-se pelos dados da tabela 5-4 que a grande maioria dos alunos não sabia
que a escola tinha tantos fungos no seu pátio. Dando continuidade ao assunto e ainda na
mesma pergunta, precisavam dizer se a partir da percepção dessa existência, a relação de
cuidado com o local mudaria (tabela 5-5). As respostas encontradas foram:

Tabela 5-5 Ocorrência de respostas da pergunta 3 do Q1- parte 2.

Respostas
Pretende cuidar
Não pretende cuidar

T1
32
3

Q1
T2
25
6

T3
34
1

Fonte: Elaborada pela autora
Dentre as justificativas que apareceram nos questionários destacamos algumas no
quadro 5.6 abaixo.
T1

Agora que já sei que tem fungos vou cuidar melhor.

T1

Não, porque não faz diferença na minha vida.7

T1

Porque é a minha escola e quero preservá-la.

T1

Porque tem muitas espécies.

T1

Pretendo cuidar mais do espaço não só da escola como toda a natureza ao meu
redor.

T1

Sim, porque há inúmeros fungos lindos e interessantes.

T1

Sim, porque temos que cuidar do espaço escolar.

T1

Não vou cuidar porque não tenho paciência.

T2

Não, porque a gente cuida e outras pessoas destroem.

T2

Sim, porque sei que eles têm vida.

T2

Não, porque o que adianta a gente cuidar sendo que outros não vão fazer isso.

T2

Vamos cuidar mais do pátio da escola porque temos que preservar o espaço que

7

As respostas negativas foram grifadas para facilitar a identificação.
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temos
T2

Sim, porque a gente precisa preservar o espaço escolar.

T2

Sim, pra preservar melhor o ambiente.

T2

Sim. Temos que preservar mais a nossa escola.

T2

Sim. Têm tantas espécies que resolvi cuidar melhor pra preservar.

T3

Sim, pretendo cuidar mais da escola.

T3

Sim. Eu acho melhor a gente cuidar. Eu vi a quantidade de fungos e coisas
interessantes que temos aqui, então é preciso cuidar.

T3

Sim, porque agora eu sei que esses fungos têm vida.

T3

Sim. É sempre bom preservar a natureza.

T3

Nunca cuidei e nem me interessei. Agora que sei, vou cuidar porque tem muitas
vidas aqui.

T3

Eu já cuidava do espaço escolar, mas agora vou cuidar mais porque sei que
existem muitos seres vivos que moram neste local.

T3

Sim, porque tem várias espécies. Gosto mais da escola depois que soube que
tinha várias espécies.

T3

Temos que preservar pra outras turmas também poderem estudar essas
maravilhas do mundo.
Quadro 5-6 – Respostas dos alunos à pergunta 3 do Q1. (Elaborado pela autora)

Nestes relatos percebe-se uma quantidade pequena de alunos que disseram que,
mesmo após a atividade na qual conheceram muitas espécies vivas na escola, não iriam
modificar seus hábitos de cuidado com o espaço. E, a justificativa, para os que não iriam
modificar seus hábitos, foi a de que seria tempo perdido, uma vez que outros depredam o
ambiente escolar ou, ainda que, essa mudança, não faria diferença na vida dele. Essa
afetividade da preocupação com os outros (aqueles que depredam e fazem barulho),
presente em outra resposta, é recorrente no adolescente. No caso da indiferença
respondida pelo aluno, nos parece um aspecto também presente nessa faixa etária que diz
respeito a negar tudo na tentativa de se mostrar diferente.
Segundo o diário de bordo da professora, alguns alunos ficaram muito espantados
por conhecer espaços da escola que nunca haviam percebido que existiam. “Alguns alunos
relataram não terem nunca passado pela parte de trás da escola e não saberem da riqueza
natural que ali existe” (diário de bordo, 08/08/18). Fica evidente que parte dos alunos não
apresentava curiosidade em conhecer o espaço da escola como um todo, denotando o
pouco interesse que tinham pelo ambiente que frequentam todos os dias. Mas de certa

71

forma, a atividade realizada deu subsídios para que entendessem que a natureza e outros
lugares fora sala de aula, são passíveis de aprendizagem e estudo.
Felizmente, a grande maioria dos alunos disse que, após atividades realizadas nas
aulas de ciências, passará a cuidar mais do espaço citando a necessidade de cuidado com
a natureza objetivando a preservação do ambiente natural das espécies, para que outros
possam usufruir ou ainda, por ser um espaço dos alunos e merecer cuidado. A partir desses
relatos fica claro o desenvolvimento de uma relação afetiva com o espaço escolar, seja pela
descoberta de novos locais e seres vivos ali presentes, seja pela percepção de que este
espaço é de todos e precisa ser preservado podendo ser um espaço de aprendizagem.
Esse fato parece demonstrar que houve a recuperação de uma autoestima que estava
esquecida há algum tempo. Rauber (2014) ao falar sobre a educação de Jovens e Adultos
diz que a superação do rótulo de fracassados, faz com que os alunos retornem à posição de
sujeitos do processo educativo reconhecendo suas capacidades individuais e criativas e
esse processo faz com que sintam novamente o sentimento de pertencer ao espaço escolar.
Não nos cansamos de repetir que não se motiva todos e não se afeta todos da
mesma forma. As estratégias didáticas, apesar de muitas vezes serem levadas para o lado
motivacional, têm seus limites. A educação é um ato coletivo, a afetividade é trabalhada no
campo coletivo, mas a percepção dela é individual. O que resta é que, na maioria, os alunos
entenderam a necessidade de cuidar do espaço escolar e seu entorno e, se propuseram a
fazê-lo.
No questionário 1, os alunos foram ainda indagados se gostariam que o trabalho
desenvolvido por eles fosse apresentado aos pais ou colegas e a maioria respondeu que
sim como sinalizado na tabela 5.6.
Tabela 5-6 Ocorrência de respostas da pergunta 6 do Q1.

Respostas
Sim
Não
Talvez/tanto faz

T1
23
11
1

Q1
T2
23
7
1

T3
32
2
1

Fonte: Elaborada pela autora

Algumas das justificativas, trazidas por eles, estão descritas no quadro 5.7.
T1

Sim, porque foi bem legal, está bem bonito e foi um trabalho divertido de
fazer.

T1

Sim, porque eu queria que eles se interessassem igual a mim e meus
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amigos.
T1

Sim, porque ficou lindo e meus pais gostariam de saber que trabalho ao ar
livre.

T1

Sim, porque ficou bonito e talvez tenha coisas que eles não saibam.

T1

Sim, pra eles verem que eu estava fazendo um trabalho legal e muito bonito.

T1

Meu pai diria: Não faz mais que a sua obrigação.

T1

Não. Meus pais não iam ligar muito.

T1

Não, porque eu tenho vergonha.

T2

Sim, porque os pais iriam ver que não somos nenhum vagabundo que não
faz nada.

T2

Sim. Ficou muito lindo o trabalho.

T2

Sim, pra verem nosso rendimento depois dessas idas ao pátio.

T2

Sim, porque vão ver a gente fazendo coisas diferentes.

T2

Sim, porque as pessoas vão ver que a nossa turma tá mudando.

T2

Sim, porque seria bom eles verem os trabalhos legais que estamos fazendo.

T2

Sim, porque deu um trabalhão pra fazer e eles aprendem com a gente
também.

T2

Sim, porque minha mãe vai ficar orgulhosa.

T2

Não. Tenho vergonha

T3

Sim, pra mostrar o que eu ando fazendo na sala de aula.

T3

Sim. É legal mostrar o que nós fizemos. Pra ver se eles se interessam por
terem a mesma experiência que nós tivemos, a mesma aventura.

T3

Sim, pra todos verem a nossa dedicação.

T3

Pras pessoas saberem que fazemos algo bom.

T3

Sim, pra que eles vissem o que fazemos na aula de ciências.

T3

Sim, pra eles aprenderem coisas legais tb.

T3

Sim, porque a gente se esforçou e eu acho que ficou legal.

T3

Não, tenho vergonha de fazer isso.
Quadro 5-7 – Respostas dos alunos à pergunta 6 do Q1. (Elaborado pela autora)

Poucos alunos disseram não querer socializar o trabalho realizado e justificaram pela
vergonha ou pela falta de interesse dos pais no resultado que eles apresentam na escola.
Aqui se percebe uma necessidade dos alunos em serem mais valorizados pelos pais em
suas conquistas e descobertas.
A grande maioria, no entanto, gostaria que o trabalho fosse divulgado e justificaram
demonstrando grande orgulho do produto de seu esforço. Nestas justificativas percebe-se
73

também o quanto eles se envolveram e foram afetados pela sequência proposta. Eles
relatam dedicação, esforço, trabalho, mudança, rendimento, interesse, diversão, fatores que
muito se aproximam dos afetos que uma atividade pode gerar no aluno. Só a vontade de
mostrar um trabalho realizado, por si só já demonstra o valor que os alunos deram àquela
realização, o quanto gostaram de participar dela e gerar resultado a partir desta vivência.
Baseada neste resultado, a professora e pesquisadora inseriu na sequência didática
um etapa extra que se baseava na socialização com outros alunos da escola, dos
aprendizados das aulas que nortearam esta pesquisa. Naquele momento, uma dinâmica
com os responsáveis também foi cogitada, mas não aconteceu por uma questão de falta de
datas no calendário da escola.
Para finalizar o estudo de plantas, os alunos das três turmas, participantes da
sequência didática, proporcionaram uma atividade exploratória para outras turmas da escola
(do primeiro segmento do ensino fundamental) como uma forma de mostrar para os outros
alunos o trabalho que eles vinham desenvolvendo nas aulas de ciências (figura 5.2).

Figura 5.2 - Atividade exploratória com os alunos do EFI

No Q2 os alunos foram perguntados sobre os sentimentos que surgiram no decorrer
da atividade de condução dos alunos mais novos pela atividade exploratória. Classificamos
as respostas dessa pergunta em respostas que sugerem que a atividade agradou os alunos
ou que sugerem que não agradou. As respostas foram:
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Tabela 5-7 Ocorrência de respostas da pergunta 4 do Q2.

Respostas
Agradou
Não agradou

T1
20
12

Q2
T2
20
13

T3
31
2

Fonte: Elaborada pela autora

Nas justificativas, foram encontradas as seguintes explicações:
T1

Não gosto de falar para pessoas que não estão me escutando

T1

Gostei de interagir com outras pessoas e fazer novos amigos

T1

Foi bom sentir na pele o que é ser professor.

T1

Achei a atividade incrível e as crianças maravilhosas.

T1

Gostei, porque eu ensinei e aprendi ao mesmo tempo. Quero fazer mais
vezes.

T1

Gostei, todos foram bem-comportados. Só fiquei com muito calor, pois
estava sol.

T1

Não gostei, porque detesto falar em público.

T1

Achei legal dar aula pra outra turma, mas eles não entenderam nada do que
eu disse.

T1

Gostei de dar aula. É uma atividade diferente e dando aula é que
aprendemos a vencer nossa vergonha. Amei, Prof.

T1

Achei muito chato, porque tenho vergonha.

T1

Essa foi a melhor parte.

T1

Eu gostei, mas pareceu que alguns estavam no mundo da lua e foi preciso
chamar a atenção deles.

T1

Foi interessante saber que a professora passa raiva quando não tem
atenção.

T1

Senti uma coisa boa por conduzir eles a saber a matéria e foi muito legal
isso.

T2

Gostei muito, apesar de ser muito cansativo. Mas também aprendi muitas
coisas com eles, apesar de ter alguns mal-educados.

T2

Gostei, mas fiquei muito nervoso.

T2

Legal. Me achei um ótimo professor.

T2

Senti raiva, porque teve um aluno que me deu um fora.

T2

Senti muita responsabilidade. Foi muito legal.

T2

Teve gente que não se interessou em aprender o que a gente tava falando
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T2

Me senti muito professora.

T3

Achei divertido, mas fiquei um pouco nervosa, com medo de errar.

T3

Foi muito legal ver que eu sabia coisas que eu nem sabia. Ia vindo coisas na
minha cabeça.

T3

Adorei perceber que eu sabia muita coisa. Tinha aprendido muito. Fiquei me
sentindo a inteligente, a professora.

T3

Gostei de ter ajudado eles.

T3

Não quero fazer mais. Não gosto de falar em público.

T3

Me senti muito responsável.

T3

Senti emoção. Queria fazer mais vezes com outros alunos.

T3

Adorei conhecer pessoas novas e fazer novos amigos.

T3

Gostei porque aprendi a sair da vergonha e eles gostaram muito do meu
trabalho.

T3

Tive muita vergonha.

T3

Me senti importante por estra ensinando uma coisa que eles só iam aprender
mais pra frente.
Quadro 5-8 – Respostas dos alunos à pergunta 4 do Q2. (Elaborado pela autora)

Como a grande maioria dos alunos demonstrou interesse em divulgar o trabalho que
estavam fazendo nas aulas de ciências, conforme foi percebido no quadro anterior era
esperado que tivessem gostado da experiência de conduzir os alunos do EFI pela atividade
exploratória no pátio da escola, ensinando-os o que tinham aprendido sobre as plantas. Os
resultados corroboram essa expectativa, uma vez que um número muito reduzido de alunos
relatou não ter gostado e não querer repetir esse tipo de trabalho. Alguns, entretanto,
relataram terem sentido raiva durante a atividade, por não terem sido respeitados ou não
terem tido a atenção devida dos colegas. Essa manifestação mostra quanto esse tipo de
comportamento os afetou.
Em uma conversa informal com a professora e pesquisadora após a atividade,
alguns alunos demonstraram frustação pela forma como foram tratados pelos colegas e
puderam se colocar no lugar dos professores e entender que algumas das ações deles em
sala podem provocar esses sentimentos também nos professores deles. Segundo o diário
de bordo da professora essa percepção ficou muito nítida para os alunos após essa última
etapa da atividade (Diário de bordo, 04/10/18).
Outra resposta a ser ressaltada é a que apresenta o quanto se sentiram inteligentes
e capazes, demonstrando uma autoestima mais elevada, que pode ser muito importante
para o bom rendimento deles na escola.
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Alguns poucos relataram, no entanto, não terem apreciado a atividade por cansaço,
nervosismo e medo de errar. Tanto o nervosismo, quanto o medo de errar demonstram o
quanto eles estavam envolvidos com a realização da atividade e, portanto, o quanto
estavam sendo afetados pela mesma.
Gostaria ainda de considerar alguns relatos do diário de bordo da professora e
pesquisadora. Em um determinado dia da realização das atividades, a professora relata ter
tido uma dificuldade de participação de alguns alunos da T3. Neste dia, o texto que aparece
no diário de bordo é:
Notei, entretanto, uma dedicação diferenciada na atividade por parte de
alguns alunos muito difíceis: X, W, Y. Nesta turma o envolvimento pode não
ter sido muito bom esta semana, porque quatro alunos estavam suspensos
por comportamento indevido em parte do tempo de desenvolvimento da
atividade e acabaram por não se envolverem como os outros. Quando
retornaram, ficaram zoneando e não se sentiram participantes da atividade
que estava sendo desenvolvida. (diário de bordo, 27/08/18, T3).

A partir deste relato, fica claro que os alunos que não acompanharam as atividades
em sua integralidade, perderam parte do processo de desenvolvimento relacional que ali
estava sendo estabelecido e assim, passaram a atrapalhar o restante da turma ao invés de
se sentirem participantes da atividade que estava sendo desenvolvida.
Outro relato que parece bem significativo para a percepção do desenvolvimento dos
aspectos afetivos entre os alunos e o conteúdo que estava sendo trabalhado bem como as
atividades que estavam sendo desenvolvidas foi: “As turmas adoraram realizar os
experimentos, mesmo que em sala, e participaram muito. Alunos que costumam não prestar
atenção às aulas interagiram bastante. Não tivemos problemas de indisciplina apesar do
pouco espaço e da grande participação e interação entre eles.” (diário de bordo, 11/09/18)
Outro aspecto a ser considerado é o fato de ter sido relatado pela professora em seu
diário de bordo a melhora no rendimento de notas escolares desses alunos, quando
comparado ao rendimento que tinham antes da vivência na sequência de ensino. As turmas
de sétimo ano tinham um índice de 25,2% de conceitos insuficientes em ciências no primeiro
semestre e passaram a ter 12,5% no semestre seguinte, o que mostra um grande avanço
inclusive no rendimento escolar estatístico.
Obviamente, não se pode esperar que numa única intervenção de ensino resultasse
imediatamente em uma melhora nas notas de todos os alunos, mas por outro lado ficou
evidente a boa resposta afetiva dos alunos e da professora durante o desenvolvimento da
sequência didática. Mahoney e Almeida (2005, p.26) dizem que “Quando não são satisfeitas
as necessidades afetivas, estas resultam em barreiras para o processo ensino e
aprendizagem e, portanto, para o desenvolvimento, tanto do aluno como do professor”
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sugerindo-nos que as necessidades afetivas não foram e não seriam todas satisfeitas
durante uma atividade de média duração no ano letivo. Vale ressaltar que a professora e
pesquisadora sempre entendeu que o estabelecimento de uma relação afetiva para o bem
estar da totalidade dos alunos não era possível e estava, portanto, fora de suas expectativas
e, que desta forma, o resultado alcançado foi muito bom.
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6

DISCUSSÃO
A primeira ideia dessa dissertação tinha como intenção trabalhar com formação de

professores. Desejava montar um curso/oficina para professores do primeiro segmento do
Ensino Fundamental para contribuir no planejamento de suas aulas de ciências. No entanto,
logo no início do meu percurso me deparei com uma resistência dos professores, que
lecionavam na escola, foco dessa pesquisa, em participar das atividades que eu gostaria de
desenvolver. Escutei respostas como “não preciso de formação, tenho muitos anos de sala
de aula”, “não tenho tempo pra isso, trabalho muito”. Resolvi, então, que o meu percurso
deveria ser o de focar na minha prática como professora para depois pensar em um produto
educacional que se destinasse a outros professores.
6.1

O INCÔMODO/DESGASTE DA RELAÇÃO
Durante o ano de 2018 estava trabalhando com três anos de escolaridade: sétimo,

oitavo e nono anos do EF2. Meu relacionamento costuma ser bom com a maioria das
minhas turmas e alunos, mas neste ano o relacionamento com as turmas de sétimo ano
estava muito difícil e eu me percebia tendo atitudes em sala de aula que não me
agradavam. Estava me sentindo desrespeitada e desestimulada. Não tinha vontade de estar
em sala com eles e nem de apresentar atividades novas, uma vez que a receptividade não
era boa. Os alunos estavam cada vez menos interessados e participativos. Ou seja, o
descaso era recíproco e isso me fazia muito mal. Decidi, então, que precisava tomar a frente
da relação uma vez que o adulto em questão era eu e não os alunos. Eles são adolescentes
e se alguém precisava tomar uma atitude para tentar mudar as relações afetivas que
estavam se estabelecendo ali, era eu. Almeida e Stoltz (2010) corroboram essa ideia
quando considera o educador como modelo significativo e que, portanto precisa
compreender que a aprendizagem ocorre por meio das interações que ele estabelece com
seus alunos.
Ao voltar do recesso de meio de ano, chamei meus alunos para uma conversa franca
onde expus minhas tristezas e limitações. Disse que estava muito infeliz e que gostaria de
tentar mudar a relação estabelecida entre nós e que para isso me propunha a escutá-los e
gostaria que eles participassem dos planejamentos das próximas aulas. Galvão (2001)
ressalta que o êxito de um professor depende em grande parte da atmosfera que cria em
sala de aula. Sendo assim, esperava que eles se engajassem mais e que a relação
desgastada que existia ali se modificasse pelo estabelecimento de novas relações de
confiança, de troca, de reciprocidade, carinho, oportunidade, enfim, que um bem estar
surgisse. E assim aconteceu. A receptividade foi boa e os alunos contribuíram com
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propostas para o planejamento das atividades que seriam vividas nas semanas que se
seguiram.
Nesse sentido, queríamos relembrar que segundo Wallon (1995) o desenvolvimento
humano se divide em fases onde há um revezamento da predominância entre os conjuntos
cognitivo e afetivo em cada fase. Na puberdade ou adolescência, onde os alunos, sujeitos
dessa pesquisa se encontram, percebe-se uma predominância do conjunto afetivo tornandoos mais passionais e vulneráveis emocionalmente. Já na fase adulta, em que se encontra a
professora e pesquisadora há um equilíbrio maior entre esses dois conjuntos. Nessa fase, o
indivíduo já apresenta suas emoções mais equacionadas e, portanto, maior equilíbrio no
sentido de entender que deve partir dele a atitude de tentar melhorar as relações que estão
estabelecidas entre ele e os seus alunos.
6.2

A AFETIVIDADE NO PLANEJAMENTO
Trabalhar com afetividade parece ainda ser um ponto fora da curva dentro de ensino

de ciências. Apesar de termos encontrado alguns estudos que abordam relações afetivas no
Ensino de Ciências (capítulo 2), no nosso ponto de vista, esses estudos ainda precisam ser
mais frequentes.
Ao longo da história da psicologia a afetividade não foi um aspecto que teve grande
importância na cognição. As questões cognitivas costumavam ser priorizadas em detrimento
das afetivas. Não se considerava que a afetividade tivesse uma importância tão grande
quanto a cognição e mais do que isso era como se atrapalhasse a cognição e não como se
fizesse uma composição do indivíduo com ela. A década de 70 passa a contribuir com
estudos nos quais tanto a cognição quanto a dimensão afetiva se complementavam na
formação da totalidade do indivíduo. E, então, passa-se a perceber um entrelaçamento dos
aspectos cognitivo e afetivo e, portanto um início de valorização da afetividade nos
processos de ensino e aprendizagem. Henry Wallon e Lev Vygotsky foram teóricos que
contribuíram para o entendimento de que o desenvolvimento do indivíduo tem uma
dimensão social além da biológica e que as emoções têm um papel importante na formação
do caráter da pessoa (TASSONI, 2000).
No espaço escolar essas relações ficam ainda mais estreitas à medida que o
professor e o aluno se relacionam no dia a dia, por isso a qualidade desta relação deve ser
objeto de reflexão de cada educador na sua prática diária.
Wallon entendia que durante o desenvolvimento do indivíduo a predominância da
cognição e da afetividade se reveza, porém as duas estão sempre presentes para formar a
totalidade do ser (MAHONEY, 1999). Portanto, não podemos pensar em distanciar a
afetividade do processo cognitivo e de aprendizagem e por isso reforçamos a importância
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que as atividades que realizamos com o grupo de alunos envolvidos com a pesquisa tiveram
no desenvolvimento cognitivo deles.
Ressaltamos a importância de o professor incluir a afetividade nos seus
planejamentos, roteiros de aulas, avaliações e demais práticas de ensino. Segundo Almeida
e Stoltz (2010), a “afetividade se constitui um fator importante e determinante da natureza
das relações que se estabelecem entre os sujeitos” e, portanto, a qualidade da relação
estabelecida entre professor e aluno deve ser objeto de reflexão de cada educador na sua
prática diária. Para que um planejamento seja efetivo e aconteça em sua totalidade de
potencial, é importante que o professor tenha considerado aspectos afetivos nele.
A escola, assim como a nossa sociedade, desvaloriza, nega a emoção nas
suas práticas como se esta impedisse a consecução de seus objetivos. E
esse descaso pode ser um dos muitos fatores responsáveis pelo fracasso
escolar. O emocional, tanto quanto o cognitivo, é constitutivo do processo
de ensinar e de aprender, do que se conclui que a escola precisa aprender
a lidar com esses processos nos dois níveis, se quiser uma instituição
promotora de conteúdos e de formas de convivência harmoniosas e justas.
Esse descaso é ainda muito mais espantoso na infância, quando as
emoções são muito mais transparentes, visíveis em todas as suas relações
com o mundo. (MAHONEY, 1993, p.69,70)

Isso nos dá a clareza de que a dinâmica utilizada nesta pesquisa poderia ser usada
para qualquer conteúdo de qualquer disciplina. Na verdade, o importante é que as relações
afetivas se estabeleçam independente do processo que levou a tal estabelecimento. O
professor precisa perceber que “o conhecimento das funções, das características e da
dinâmica das emoções pode ser muito útil para que o educador entenda melhor as
situações do cotidiano escolar” modificando o desempenho dos alunos, como já assinalado
e o prazer da professora pela profissão (GALVÃO, 2001, p. 28).
Ter como proposta o planejamento em conjunto com os alunos foi uma mudança
fundamental da prática pedagógica da professora e pesquisadora. Essa foi uma atividade
que desabrochou neles o processo de ensino e o prazer pela investigação. Essa construção
dá voz aos alunos e integra-os ao processo de elaboração das atividades que seriam
usadas nas aulas de ciências a partir daquele momento.
O estudo promoveu a relação do aluno com o conteúdo a ser estudado no momento
em que ele interfere diretamente no planejamento e opina sobre ele, sentindo-se assim
protagonista do processo escolar. Construíram juntos, professora e alunos, uma sequência
didática que foi montada para estudar o conteúdo que estava programado para o 7º ano,
naquele estágio do ensino, contemplando todas as nuances do conteúdo que precisavam
ser contempladas, mas a partir das demandas dos alunos, a partir das sugestões de
atividades que eles trouxeram.
81

Almeida e Stoltz (2010, p.6) apontam que as características afetivas, culturais e de
personalidade do professor se transformam em modelos de relacionamento com seus
alunos. São eles: modelo autoritário, permissivo e democrático, onde no autoritário não há
diálogo entre as partes, no permissivo há total liberdade de expressão e sem imposição de
limites e no democrático encontra-se o meio-termo com presença de diálogo e onde “o
conhecimento é desenvolvido, elaborado e reelaborado a partir da interação entre o
professor e o aluno, tendo por base suas experiências”. Apesar de a autora narrar que este
terceiro modelo ainda é visto como utópico, acreditamos que as características desta
pesquisa se enquadram melhor neste modelo pelo que foi apresentado.
Importante pontuar que o tipo de atividade que eles sugeriram pra integrar o
planejamento, costumava estar presente nas aulas da professora, tais como: trabalhos em
grupo, práticas de laboratório (mesmo em sala), pesquisas e atividades de observação, mas
o engajamento e a participação não eram incluídos no programa. Portanto, consideramos
que o aspecto mais relevante dessa pesquisa, diz respeito à percepção da professora de
que a participação dos alunos no planejamento seria levá-los ao engajamento, na relação
que eles estabeleceram com o conteúdo, com os colegas, com a professora, com a
atividade em si.
O protagonismo dado aos alunos levou-os a serem responsáveis pelo seu próprio
aprendizado, conectando–os positivamente com a atividade como um todo. A partir daí foi
possível notar que relações afetivas de bem estar se instauraram entre eles, principalmente
nos trabalhos em grupo ou coletivos; no estabelecimento do interesse pelo conteúdo de
fungos e plantas, tendo sido perceptível um envolvimento nas propostas de aula; tudo isso,
repercutindo no pertencimento ao espaço escolar, de uma forma bastante visível e intensa.
Com os alunos no lugar de protagonistas, a professora tomou o espaço de agente
mediadora do processo de aprendizagem, que para Vygotsky é um papel imprescindível no
estabelecimento de relações com o meio (LEITE e TAGLIAFERRO, 2005).
O estabelecimento de relações afetivas de bem estar fica muito claro nos relatos
deles durante as etapas da sequência, seja nos questionários, seja nas conversas com a
professora, onde eles trouxeram observações como “a professora fez algo por nós”,
“efetivamente aprendi melhor dessa forma”, “a escola tem muita vida, precisa ser
preservada”, “nunca tinha percebido quantos seres existem na minha escola”, “conheci
lugares que nunca tinha percebido dentro do pátio da escola”, “é muito melhor trabalhar em
grupo”, “amei trabalhar ao ar livre”.
Os alunos, de forma geral demonstram que realmente se envolveram e aprenderam,
empenharam-se, engajaram-se, gostaram do que estavam fazendo com a sequência de
atividades que foi realizada, demonstraram prazer em estar na escola. Essas percepções
ficam claras também no diário de bordo quando a professora identifica que estava me
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aborrecendo muito menos, sentia prazer nas aulas agora, via a participação efetiva de meus
alunos e ficava muito feliz com isso (Diário de bordo, 19/09/18).
.
6.3

PERTENCIMENTO À ESCOLA
O difícil acesso da escola em que esta pesquisa foi desenvolvida foi um aspecto que

levamos em consideração. A maioria dos alunos mora longe da escola e são poucos os que
são levados pelos pais ou conseguem ir caminhando. Muitos pegam transporte coletivo, ou
utilizam o ônibus da liberdade que a prefeitura disponibiliza em locais onde o transporte
público é mais precário. Talvez esse tenha sido um motivo para não termos identificado, de
início, um grande envolvimento dos alunos com o espaço da escola. Em geral, eles não têm
o hábito de cuidar do ambiente escolar por não entenderem como espaço coletivo de uso
comum e para o benefício deles próprios.
Nesse estudo procuramos mostrar outros aspectos do espaço escolar que pudessem
fazer brotar nos alunos um sentimento de pertencimento maior ao espaço em que eles
estudam e passam boa parte dos seus dias. Dentro desta perspectiva, ao realizar as
atividades exploratórias, podíamos ter feito em qualquer espaço, mas optamos em fazê-las
dentro do próprio pátio da escola para que percebessem a riqueza e potencialidade do
mesmo. Assim, poderia ser possível criar um ambiente motivador onde eles se sentissem
acolhidos e pertencentes, corroborando com o que Ribeiro (2004, p.114) aponta quando diz
que
A criação de um ambiente motivador que potencializa a aceitação, a
afetividade, acessibilidade e a autonomia do alunado é imprescindível para
a formação do autoconceito positivo dos alunos em geral e, em particular,
dos alunos com deficiências. Pois, na medida em que se sentem acolhidos,
respeitados, ganham mais confiança em sua competência e estarão mais
aptos a enfrentarem os desafios que a escola regular lhes apresenta
(RIBEIRO, 2004, p.114).

Nossos resultados apontaram para uma surpresa dos alunos quando eles começam
a identificar novos espaços dentro da escola e perceber o quanto de vida e de conhecimento
está próximo a eles.
Há um pacto que se estabelece entre alunos e professora no sentido de se
comprometerem a cuidar mais do espaço a partir dessa descoberta. Só por esse aspecto
toda a atividade realizada pode ser considerada relevante. Acreditamos, então, que a
participação nas atividades de forma exploratória desencadeou uma prática que antes não
estava presente, conhecer e preservar o espaço físico do local onde estudam.
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6.4

SÍNTESE DO CONTEÚDO
As atividades exploratórias, os questionários, as conversas informais, as aulas em

sala e as discussões em grupo, levaram os alunos a elaborarem produtos oriundos do
aprendizado gerado. Eles, de forma retroativa, rememoraram o conhecimento adquirido a
partir das fotos e vídeos feitos na própria escola durante as atividades e montaram um bloco
de fungos e cartazes para um varal de receitas medicinais que foi colocado a disposição dos
demais alunos da escola.
Quando Vygotsky aponta que o homem se relaciona com o mundo por meio de
sistemas simbólicos. Sistemas esses que devem ser buscado nas relações mantidas no
grupo social que fornece ao indivíduo um ambiente estruturado, pleno de significados
socialmente compartilhados, incluindo os aspectos afetivos (ALMEIDA e STOLTZ, 2010).
Assim sendo, acreditamos que as tarefas de cunho pedagógico, realizadas pelo grupo de
alunos, contribuíram bastante para a capacidade de se relacionar em grupo respeitando as
opiniões e limitações de cada colega. Eles vivenciaram práticas como a divisão de tarefas, o
respeito mútuo, o respeito às diferenças, a capacidade de se colocar no lugar do outro, além
de desenvolveram capacidades mais técnicas como elaboração de material de divulgação,
construção de perguntas para a entrevista, análise das respostas e mudança no formato do
material coletado, confecção de capas e margens, enfim, um grande número de
aprendizados foi gerado durante a construção dos materiais que sintetizaram os conteúdos
adquiridos em decorrência da sequência de atividades.
6.5

A SOCIALIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS/SABERES
O último momento da sequência de atividades, o que entendemos como o da

socialização dos conhecimentos com alunos de outros anos de escolaridade, não foi algo
pensado desde o início. Mas no decorrer das estratégias na sinalização dos alunos pelo
gosto das atividades sugerimos que uma tarefa seria a de mostrar para outros da
comunidade incluindo os responsáveis o que eles estavam aprendendo. Fizemos então
duas atividades extras. Uma seria uma aula para os alunos menores sobre os assuntos que
tinham aprendido durante as aulas e a outra uma apresentação dos trabalhos elaborados
para os responsáveis.
A primeira proposta aconteceu de forma bastante satisfatória com as três turmas, e
dessa forma os alunos atenderam a três turmas do primeiro segmento. Foram escolhidas
turmas de anos diferentes de escolaridade por serem as turmas que estudam no mesmo
turno das turmas de sétimo ano.
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O momento da socialização dos conhecimentos foi importante porque os alunos se
empenharam bastante para planejar o que iriam apresentar e, tiveram, mais uma vez, que
trabalhar em grupos e lidar com as limitações e inseguranças tentando supri-las da melhor
maneira possível, resolvendo inclusive alguns entraves com os demais colegas.
Outro aspecto importante trazido nessa pesquisa diz respeito ao aprendizado do
respeito ao ensino do professor. Como eles ficaram no lugar de professor durante a
explicação para os alunos menores, eles puderam sentir o que o professor passa quando
não tem a atenção dos alunos ou, quando não é bem entendido, e ainda quando prepara
atividades e os alunos não se interessam, tendo sido, em certos momentos desrespeitados
pelos colegas. Essa parte da atividade contou com uma parte dos alunos do 7º ano e uma
situação que chamou atenção foi a que um dos alunos autistas fez questão de falar e
explicar parte do conteúdo durante a atividade exploratória. Foi muito interessante, uma vez
que os colegas não se opuseram, o aluno autista se esforçou muito para estudar sua parte e
falar em público. Nesse caso, os alunos do EF1 foram respeitosos e receptivos à
participação dele. Esses fatos demonstram o quanto de respeito afetuoso está sendo
desenvolvido pelos alunos incluídos, não necessariamente por meio desta atividade
simplesmente, mas como um todo para a formação de cidadãos mais humanos e
respeitosos.

Nesse caso, alunos com deficiência passam a ocupar espaços não ocupados

antes, vencendo vários desafios. Por outro lado, os alunos sem deficiência aprendem se
relacionar com os diferentes, aceitando o outro diminuindo os preconceitos, tornando-se
mais tolerantes, solidários, sensíveis e comprometidos com o outro. Desta forma, a atividade
em questão trouxe o aprimoramento de questões de cidadania.
6.6

A COGNIÇÃO NA RELAÇÃO COM A AFETIVIDADE
A cognição, embora possa não parecer, tem relação direta com a afetividade. Como

as relações afetivas se estabeleceram de forma mais objetiva, foi nítido um relaxamento de
ambas as partes (professora e alunos) para que o ensino e a aprendizagem realmente
acontecessem. No desenvolvimento da sequência didática, os alunos trabalharam bem mais
do que estavam acostumados uma vez que participaram do planejamento e do
desenvolvimento, produziram materiais, elaboraram aulas e socializaram conhecimento.
Para Mahoney (1993) quanto maior é o esforço para a construção de relações, mais
os relacionamentos se aprofundam, mais as pessoas se aproximam e mais aprendizagem
ocorre. Os alunos melhoraram muito a participação nas aulas, passaram a finalizar e
entregar os trabalhos e avaliações solicitadas pela professora, dedicando-se na preparação
para as avaliações formais de rede e, se ajudaram quando alguns colegas não estavam
conseguindo resolver algum entrave. Este comportamento demonstra um amadurecimento
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do grupo e uma dedicação que se reverteu em melhora nos resultados das avaliações para
a grande maioria dos alunos. No momento em que eles se sentiram mais confortáveis e
relaxados, conseguiram se desarmar e se entregar ao processo, participando dele ativa e
efetivamente. Corroborando esta ideia, Segundo (2007, p.52) afirma que
a questão afetiva (quando positiva) pode ser a mola propulsora da
aprendizagem e apresenta-se como um dos grandes desafios do professor
(...) considera o estudo da afetividade como um “suporte necessário à
atuação do professor”; esclarecendo que o professor é o eixo da atividade
pedagógica segundo a perspectiva Walloniana, é responsável pelas
atividades pedagógicas e deve ser um atento observador e articulador dos
aspectos afetivo e intelectual. (SEGUNDO, 2007, p. 52)

Por último, mas não menos importante, gostaríamos de ressaltar que essa pesquisa
embora tenha trazido uma sequência didática para permear os questionamentos da
professora e pesquisadora, sobre o estabelecimento das relações afetivas, ela não foi o
aspecto mais importante, uma vez que outra sequência, estratégia ou atividade, poderia
chegar a um mesmo resultado próximo, se entendida pelo grupo de participantes, como
interessante e prazerosa para eles. Por se tratar de um estudo de caso, consideramos que o
fundamental foi alcançar e compreender as relações afetivas entre as partes integrantes do
processo analisado.
A partir dessa pesquisa, foi produzido um vídeo relativamente curto, apresentado
pela professora e pesquisadora, mostrando todo o trabalho realizado por meio das
atividades descritas no estudo, de forma a contribuir para uma formação continuada de
professores da educação básica. O produto gerado por essa dissertação se destina a
professores de ciências, mas também de outras disciplinas, que mesmo tendo pouco tempo
disponível para formação, se preocupem com o seu bem estar e o de seus alunos e que
pretendam garantir uma relação afetiva de trabalho e um aprendizado efetivo e prazeroso.
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PRODUTO EDUCACIONAL
Todo o desenvolvimento desta pesquisa aconteceu para que pudesse ser elaborado
um livro destinado a professores de ciências que abordasse aspectos relativos à promoção
da afetividade em sala de aula e estratégias de ensino que pudessem auxiliar nesse
processo. Neste livro seriam discutidos aspectos relevantes para o desenvolvimento da
afetividade na escola, bem como suas dificuldades, além de conter a descrição minuciosa
da sequência de atividades que embasou este estudo e foi aplicada com os alunos de uma
escola pública.
Durante a pesquisa, foi produzida uma sequência didática contendo estratégias e
atividades para a abordagem dos assuntos: Reino dos Fungos e Reino das Plantas,
conteúdos esses que deveriam ser trabalhados no sétimo ano do EFII, durante o terceiro
bimestre, conforme determinação das orientações curriculares da Prefeitura do Rio de
Janeiro.
Apesar da sequência didática usada nesta pesquisa ter sido destinada a alunos do
sétimo ano do EFII e sobre os conteúdos de fungos e plantas, o livro não seria apenas
indicado a professores do sétimo ano, pois o conjunto de atividades tem potencial de
adaptação para outra faixa etária e até mesmo em interseção com outros conteúdos de
ciências e de outras disciplinas. Além disso, procura discutir aspectos relacionados à
promoção da afetividade na sala de aula, imprescindível em todos os níveis de escolaridade
e para todas as disciplinas.
O livro em questão foi pensado baseado nas construções e vivências que
permearam a elaboração da dissertação final deste curso. Objetivava colaborar com
professores regentes que estivessem interessados na promoção da afetividade em suas
aulas ou mesmo para auxiliar colegas que estivessem com dificuldade de relacionamento
com suas turmas. A intenção era incentivar que essas atividades fossem analisadas e
adaptadas pelo fato de terem sido realizadas e bem aceitas pelos alunos de uma escola
pública do município do Rio de Janeiro.
Quanto ao formato, pensamos num material que pudesse ficar disponibilizado on-line
para a maior quantidade de professores possível, a fim de divulgar o conteúdo e promover o
debate sobre o tema afetividade na sala de aula a uma maior parcela de docentes.
No entanto, lembrando um pouco do início do percurso deste mestrado chegamos à
conclusão que talvez o livro não fosse suficiente para atingir um grande número de
professores. Apesar do número de professores consultados sobre o curso/oficina que se
pretendia elaborar no início deste percurso ter sido pequeno, serviu para entender que
talvez a falta de tempo disponível fosse um entrave para que alguns professores
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acessassem o livro, enquanto produto educacional e, se dedicassem à sua leitura. Sendo
assim, optamos por mudar o veículo do produto educacional.
Para facilitar, então, o acesso à discussão que originou este trabalho e aos
resultados produzidos a partir dele, foi elaborado um vídeo explicativo denominado “Um
olhar para a afetividade no ensino de ciências”. O vídeo traz uma discussão dos aspectos
relacionados à promoção da afetividade em sala de aula e relata minuciosamente todas as
atividades da sequência didática proposta, que foram realizadas na escola municipal onde
esta pesquisa aconteceu.
O vídeo tem por objetivo atingir um número maior de professores, uma vez que a
vida do professor é geralmente muito corrida e nem sempre há tempo e espaço para uma
leitura menos específica de sua área direta de atuação. Com a facilidade de acesso à
internet que a maioria das pessoas tem hoje, os vídeos se tornaram um meio de instrução
bastante utilizado e procurado
como recurso de dinamização do fazer pedagógico, por ser um instrumento
de comunicação audiovisual que facilita a assimilação do conteúdo,
considerando que a informação se efectiva envolvendo mais de um dos
sentidos do aluno, ou seja, além de alcançar o sensorial, envolve também o
afectivo, o que de certa forma, aproxima do quotidiano do educando e
facilita o entendimento do conteúdo abordado (LISBÔA, JUNIOR e
COUTINHO, 2009, p. 5859).

Sendo assim, o vídeo produzido, a partir dos dados desta pesquisa, pretendeu trazer
dinâmica e acessibilidade à discussão do tema, uma vez que mostra a sequência sendo
desenvolvida in loco e descreve o passo a passo das atividades que nortearam este estudo.
O vídeo além de acessível e dinâmico, é um produto sucinto e atrativo, mostra
imagens reais do dia a dia de uma escola, momentos únicos de convívio entre os alunos,
parte dos referenciais teóricos que embasaram a pesquisa, sendo tudo narrado mostrando
exemplos possíveis numa linguagem clara e de forma condensada. Assim, tentando atrair
os professores para uma reflexão sobre as questões afetivas em sala de aula e ofertando
subsídios para consultas mais aprofundadas, em caso de interesse, uma vez que será
fornecido o link da dissertação ao final do produto.
Como estamos tratando de um produto que divulga uma proposta para alunos, foi
muito importante aplicar as atividades com alunos do processo que originou tal produto.
Esta avaliação já está presente nos resultados da dissertação. Entretanto, como o produto
final destina-se a professores, achamos que seria interessante perceber a avaliação desses
profissionais que farão uso do referido produto. Para que esta validação fosse feita,
tomamos como base o conceito de validade de conteúdo e formato. Esse conceito se pauta
em um “instrumento baseado em julgamento que busca medir a adequação dos itens de
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avaliação com relação ao conteúdo, além da concordância entre os juízes” (OLIVEIRA et al,
2014, p.613). Para isso foram escolhidos alguns juízes (professores em atuação) para
análise do referido produto educacional.
Num primeiro momento o vídeo foi exibido para alguns colegas durante uma reunião
do grupo de pesquisa GEMEC (Grupo de Estudo em Materiais e Metodologias para o
Ensino de Ciências) do qual participam a pesquisadora e a sua orientadora. Neste primeiro
momento aproveitamos algumas sugestões para melhorar a qualidade do produto. Foram
sugeridas uma alteração na ordem das cenas do vídeo e a inserção do referencial teórico
que baseou o trabalho. A versão que foi divulgada para a avaliação dos juízes já contou com
essas alterações.
Do processo de validação participaram sete juízes escolhidos de forma a contemplar
diversidade quanto ao/a/o: grau de escolaridade, níveis de atuação, disciplinas ministradas e
ainda localização geográfica de atuação. Como aspectos delimitadores estipulamos que
todos os juízes deveriam ser pós-graduados, ter mais de dez anos de experiência no
magistério atuando em sala de aula e estar regendo turmas no momento da pesquisa.
Participaram então três professores que atuam apenas dentro do município do Rio
de Janeiro, três que atuam apenas fora deste município e um que atua dentro e fora do
município do Rio de Janeiro. Nesse grupo selecionado tínhamos dois atuando no EFI, dois
atuando no EFII e três no Ensino médio, sendo que um deles especificamente na formação
de professores. Com relação às formações, optamos por contemplar o ensino de ciências de
forma bastante ampla e para isso escolhemos professores com formações diferentes como:
matemática, química, biologia e geografia, além de pedagogia, estando todos trabalhando
diretamente com o ensino de ciências no ambiente escolar. Os professores que atuam fora
do município do Rio de Janeiro trabalham em São João de Meriti e Caxias. Com relação à
formação acadêmica, tivemos 03 professores pós-graduados, 03 mestres e 01 doutor, todos
trabalhando mais de 20 horas semanais em sala de aula.
Os juízes foram convidados previamente a participar do estudo e orientados quanto
ao preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O TCLE foi
assinado presencialmente durante um momento de convite a participar do estudo e o
protocolo foi preenchido posteriormente de forma on-line a fim de que o anonimato do
avaliador de cada protocolo fosse preservado e, garantida a idoneidade do processo.
Foi elaborado um protocolo de avaliação do conteúdo e da forma para ser usado
pelos juízes durante o processo avaliativo do vídeo. Eles avaliaram alguns aspectos como
qualidade de imagem, linguagem e som, sequência das ideias e presença de cenas reais
ilustrando o vídeo. Quanto à relevância do conteúdo, classificaram em pouco relevante,
relevante ou muito relevante aspectos como a importância da afetividade na sala de aula,
presença de referencial teórico, presença da afetividade na prática pedagógica e
89

desenvolvimento das atividades proposta pela professora e pesquisadora. Além disto,
preencheram questões abertas com comentários e sugestões. Uma seção sobre as
tendências e experiências profissionais também estava presente no protocolo.
A partir das respostas recolhidas nas avaliações feitas pelos juízes pudemos
perceber, com relação ao formato, que os 100% dos participantes classificou a linguagem
do vídeo como clara e compreensível. Seis juízes julgaram o tempo de duração como
adequado, tendo apenas o juiz 5 classificado como muito longo. Nenhum dos juízes julgou
pouco relevante a presença das cenas reais filmadas ou fotografadas. O juiz 5, no entanto,
classificou apenas como relevante e os demais como muito relevante a ideia das cenas
acrescentarem veracidade e dinamismo ao vídeo. Com relação ao encadeamento das ideias
para a compreensão do conteúdo, a resposta foi bastante positiva, onde seis juízes
aprovaram. Esses aspectos ficam evidentes no relato do juiz 2: “O vídeo é dinâmico e
interessante. As animações são divertidas. A participação dos alunos complementou a
proposta.”
Com relação ao som, tivemos duas críticas controversas. O juiz 1 considerou o som
baixo e o juiz 5 percebeu que a música de fundo estava muito alta, os demais acharam o
som adequado. Como o vídeo foi gravado de forma amadora pela pesquisadora em seu
aparelho celular, a qualidade do som pode ter ficado não satisfatória, mas os avaliadores
acrescentaram que este fator não comprometeu a compreensão do conteúdo do mesmo.
Podemos ainda considerar que o incômodo com o volume pode ter tido a influência dos
aparelhos nos quais cada juiz visualizou o vídeo.
A respeito do conteúdo, as avalições foram bastante adequadas. Todos os juízes
acharam a afetividade um tema muito relevante quando relacionado à sala de aula e,
aprovaram a sequência de atividades realizadas pela professora com seu grupo de alunos.
Isto pode ser percebido pelo relato do juiz 5 quando escreveu que “A sequência didática
favoreceu uma dinâmica perfeita para o trabalho desenvolvido”. Seis juízes avaliaram como
muito relevante a presença de referencial teórico, tendo o juiz 7 escrito “Amei a parte
teórica. Está leve e dá autoridade ao trabalho”. Entretanto, o juiz 6 classificou apenas como
relevante este quesito.
Sobre a importância do protagonismo do aluno no processo de aprendizagem, todos
avaliaram como positivo e a aprovação fica clara no relato do juiz 1: “E isso foi o que mais
chamou minha atenção! Como é importante essa interação! Fazer o aluno ser protagonista
no processo ensino-aprendizagem é desafiador. O melhor como consequência desse
processo é perceber o quão importante o professor é na vida do aluno. Parabéns!”
O juiz 2 deixou nos comentários uma nota sinalizando que pretende aplicar os
conhecimentos adquiridos em sua prática pedagógica dando a entender que o material
possui capacidade de replicabilidade e de adaptação a outras realidades. O juiz 3 solicitou
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que outros vídeos fossem produzidos com sugestões de atividades a serem realizadas na
escola para a abordagem de outros conteúdos dando a entender que o material foi bem
aceito e avaliado, uma vez que novos vídeos foram requisitados.
Desta forma, avaliamos que o produto educacional, elaborado nesta dissertação, tem
potencial de servir como divulgador e motivador para outros professores no sentido de
inspirá-los a priorizar a afetividade em suas aulas e atitudes dentro da escola.
Outras sugestões foram ainda apresentadas pelos juízes. Sentiram falta do tempo de
duração da atividade como um todo, dado que consta na dissertação (nove semanas), mas
não está presente no vídeo. E ainda de uma comunicação sobre a acessibilidade deste
trabalho como um todo (texto da dissertação), por ser um trabalho realizado numa instituição
pública. Esta questão será resolvida ao final de todo o processo de defesa da dissertação,
quando será colocado no final do vídeo um link direto de acesso ao conteúdo escrito.
Acrescentamos ainda uma percepção nossa com relação à qualidade da imagem
uma vez que o foco da imagem ficou comprometido durante alguns momentos do vídeo.
Esse aspecto foi percebido logo num primeiro momento, no entanto, a gravação foi feita pela
pesquisadora em seu aparelho de telefone celular e editado em parceria com uma amiga da
professora e pesquisadora. Esse aspecto poderia ter sido corrigido caso a gravação tivesse
sido feita em estúdio e/ou com aparelhagem profissional, mas no momento da realização do
vídeo não havia verba e nem tempo para tal recurso. Isto tornaria o produto muito mais caro
e, portanto, fora da realidade financeira da professora e pesquisadora. Optamos, então, em
manter a gravação desta forma e este item não chegou a aparecer na avaliação dos juízes,
denotando que não foi um aspecto importante para a compreensão do tema ou que não foi
classificada como essencial a melhora.
Desta forma, entendemos que o produto educacional elaborado nesta dissertação
atingiu seu objetivo de discutir questões relativas à promoção da afetividade na escola e
motivar outros professores a diversificar sua atuação em sala de aula com intenção de
melhorar os relacionamentos estabelecidos, a qualidade das aulas propostas e o
aprendizado dos alunos a partir das sugestões e experiências veiculadas pelo vídeo
produzido.
A seguir, uma síntese de informações sobre o produto educacional:
Ficha Técnica do vídeo: “Um olhar para a afetividade no ensino de ciências”
Tempo de duração: 15:54
Roteiro: Patrícia Pinho Mendes
Orientação: Maria Cristina do Amaral Moreira
Elenco: Patrícia Pinho Mendes e alunos da E.M. Frei Gaspar
Fotografia: Patrícia Pinho Mendes
Edição: Bruna Paixão Lohnefink
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há dúvidas de que a afetividade foi fator fundamental, nessa dissertação, para a
melhora do desempenho escolar, tanto em relação às notas bimestrais obtidas em provas
formais, quanto em relação à formação de indivíduos mais conscientes e participativos, além
de ter interferido positivamente na autoestima e nas relações interpessoais de todos os
envolvidos.
Este estudo pretendeu refletir sobre a relação entre afetividade e aprendizagem
incluindo seus desdobramentos, e com base no ensino de fungos e plantas percebemos que
os resultados tanto afetivo como cognitivo foram alcançados. Os alunos demonstraram
aumento do interesse na realização das atividades, sentimento de pertencimento e
consequente cuidado com o espaço escolar, e melhora da relação afetiva com a professora
e pesquisadora. A partir dos relatos dos alunos, ficou claro inclusive, que houve uma
sensibilização por parte deles, quando perceberam que ocorreu mudança na prática
pedagógica da professora intencionando uma melhora de relação com eles e um
aprendizado mais efetivo e interessado.
Na verdade, quando se pensa em afetividade na cognição dos alunos, precisa-se
pensar numa rede de afetividades, onde estão incluídos professores, pais, técnicos da
escola, direção, professores, até o próprio sistema político voltado pra educação.
Apesar de a afetividade estar sempre presente nas relações escolares, quando é
elemento de incômodo ao invés de ser elemento de bem estar, o sentimento de
pertencimento fica comprometido. Entretanto, quando o aluno consegue estabelecer uma
boa relação com a direção, com os professores e com os colegas, há uma sensação de
pertencimento ao espaço escolar. Ele deixa de se sentir excluído, por não se relacionar
naquele ambiente. Parece que o descaso dos alunos pela escola tem a ver com a falta de
afetividade no sentido do bem estar. A associação com a escola vai mais pela cobrança,
pela imposição de regras, por uma aula sem contextualização. Isso provoca a afetividade
que traz mal estar e gera uma sensação de não pertencimento pela falta de identificação
com o lugar. Por outro lado, é preciso que se diga que todo esse movimento feito por
intermédio dessa pesquisa não foi simples, e não tínhamos a certeza de que os resultados
seriam os que obtivemos.
Outra possibilidade considerada diz respeito à questão das carências que os alunos
trazem de casa e de suas famílias e que muitas vezes não são supridas pela escola. Que
fique claro, aqui, que não acreditamos que a escola seja capaz de suprir todas as carências
apresentadas por seus alunos, mas parte delas precisa ser enxergada pela escola como um
todo de forma mais urgente. Por exemplo, alguns alunos vão para a escola pra comer, vão
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para receber a bolsa família 8. Muitas vezes não há quem tome conta deles em casa ou eles
mesmos precisam tomar conta dos irmãos menores, alguns têm várias responsabilidades
fora da escola.
Pensando sobre todos esses aspectos e em todas essas carências, percebemos que
o aprendizado oferecido pela escola muitas vezes traz um desconforto ao aluno.
Desconforto esse causado pela falta de contextualização dos conteúdos, pela não
identificação de sua vida com os conteúdos da escola. A escola ajuda pouco o aluno a
discutir seus problemas pessoais, por ter um currículo elitizado e que é imposto sem fazer
sentido para eles. Obviamente esse currículo precisar chegar aos alunos, mas não deve ser
o primeiro ponto a ser abordado. É necessário mostrar como eles vão acessar isso. Há de
se ter uma sensibilização em primeiro lugar. Wallon (1995) dizia que existe uma
predominância do conjunto afetivo na fase de desenvolvimento da adolescência, fase em
que os alunos participantes desta pesquisa se encontram. Como os aspectos afetivos estão
predominando em relação aos cognitivos nessa fase, se faz importante que o aluno seja
sensibilizado pelo conteúdo, pelo espaço e/ou pelo professor, antes do aprofundamento no
currículo em si.
Nesse sentido, entendemos que as propostas demandam a contextualização dos
conteúdos, de inserção dos alunos no planejamento das atividades a serem desenvolvidas e
de engajamento dos alunos em todas as etapas do trabalho, ajudam a aumentar a
autoestima e o protagonismo dos mesmos diante de próprio potencial de aprendizado. E
nunca é demais repetir que apesar de o ensino ser coletivo, os afetamentos são individuais
e, portanto, nem todos os alunos são afetados da mesma maneira pelas experiências
escolares.
De acordo com Pádua (2010, p.35), “se há algo que o tempo não consegue apagar é
o que a sensibilidade captou, nos diversos momentos da vida e, que se tornaram eternos
para quem os viveu”. Portanto, as atividades que geram maior interesse e os professores
que se tornam mais próximos, com os quais os discentes desenvolveram uma relação
afetiva, permanecem na memória dos mesmos.
O que se deseja é que o aluno possa sair da escola levando consigo boas
experiências. O cidadão que termina a educação básica passa pelo menos doze anos
frequentando uma escola sendo inconcebível que este espaço não participe da formação
moral, ética, profissional e sentimental deste indivíduo. Ele precisa sair de lá levando
consigo as memórias que as vivências na escola deixaram.

8

Programa social do governo que busca garantir às famílias direito à alimentação e o acesso à
educação e à saúde.
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Em um nível prático, a função atribuída às emoções na criação da
racionalidade tem implicações em algumas das questões com que nossa
sociedade se defronta atualmente, entre elas a educação e a violência. Não
é este o local para uma abordagem adequada dessas questões, mas devo
dizer que os sistemas educativos poderiam ser melhorados se se insistisse
na ligação inequívoca entre as emoções atuais e os cenários de resultados
futuros [...]. (DAMÁSIO, 2001, p. 278)

Somado a questão afetiva é preciso ressaltar que a partir dos trabalhos produzidos
pelos alunos pode-se inferir que o mapeamento e a investigação acerca das espécies de
fungos e plantas do espaço escolar possibilitaram interessado aprendizado sobre os temas.
Quer dizer, além das questões afetivas de pertencimento ao espaço escolar, de
relacionamento entre alunos e professora e pesquisadora e entre eles próprios, alguns
outros aspectos devem ser ressaltados como resultantes desta pesquisa.
Foi possível durante a realização da sequência didática, o estudo e mapeamento das
espécies de fungos presentes na escola, uma vez que todos foram fotografados e
pesquisados quanto às suas características gerais e um material que ficou para consulta de
outros alunos em sala de leitura, foi gerado a partir desse mapeamento e posteriores
pesquisas. Foi ainda possível fazer um levantamento das plantas que são usadas, como
tratamento para algumas doenças, pela comunidade escolar a partir de entrevistas que
foram efetuadas pelos alunos com as pessoas mais velhas das suas famílias e vizinhança.
Esta atividade possibilitou o aperfeiçoamento de habilidades e técnicas de comunicação
como elaboração de perguntas, explicação de seus objetivos e confecção de material para
divulgação dos resultados. Para essa divulgação, os alunos montaram um varal de receitas
que foi exposto durante uma culminância de projetos no pátio da escola.
E em decorrência das atividades terem sido sugeridas pelos próprios alunos,
realizadas a partir de espécies encontradas no pátio escolar e de informações trazidas das
suas próprias famílias, percebemos um envolvimento muito grande dos participantes
sugerindo que a contextualização dos conteúdos com a realidade vivida por eles foi
alcançada.
Quando a relação entre aluno e professor não é confortável, pode acontecer de o
aluno afrontar o professor e o professor querer punir o aluno. Entretanto, tanto a posição de
afronta quanto à punitiva não facilita a melhora da relação. Aprendi, ao longo dos anos, de
magistério, e confirmei com esta pesquisa que um dos componentes principais para que o
sucesso das relações seja alcançado é a empatia. Quando ela está presente, o aluno é
capaz de se expressar sem medo de ser inferiorizado ou punido e o professor pode
conversar sem medo de perder sua autoridade e colocar sua competência à prova.
Gostaria ainda de acrescentar um fato que ocorreu durante um dia de aula no ano
subsequente ao de desenvolvimento da pesquisa, quando os alunos aqui citados ainda
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eram alunos da professora e pesquisadora, nesse momento no 8º ano do EF2. Uma
mediadora de alunos integrados, que era nova na escola e não conhecia a rotina escolar, os
professores que ali trabalhavam e nem os alunos que estudavam na escola, estava
acompanhando uma aluna deficiente durante suas aulas do dia. Ao final do dia, ela chamou
a professora e pesquisadora para conversar e expôs toda a sua surpresa com o seguinte
relato: “Fiquei muito impressionada ao ver que eles te ouvem, te respeitam e prestam
atenção em você. Isso não tem acontecido em todas as demais aulas que estou
acompanhando.” Este desabafo traz algumas informações importantes. Em primeiro lugar,
uma grande alegria em saber que relações afetivas foram estabelecidas entre esses alunos
e a professora a ponto de haver um bem estar relacional incluído respeito, alegria e parceria
que pode ser percebido inclusive por quem é apenas mero expectador desta relação. Se os
alunos são capazes de ouvir e respeitar a professora, é um sinal evidente de que existe
afeição, carinho e interesse mútuos entre eles. A segunda informação que pode ser extraída
do relato acima é um pesar por percebermos que essa afetividade não está sendo estendida
a todos os outros professores da escola o que pode ser um fator que impacte negativamente
o desenvolvimento cognitivo desses alunos.
Por fim, deixo como sugestão para novas pesquisas a possibilidade de acrescentar
dados relacionados à realidade socioeconômica dos alunos (número de alunos negros,
média salarial, com ou sem pai), situações de vulnerabilidade a que estão sujeitos (lugar
onde moram – área de risco ambiental ou social) e fazer uma relação desses dados com as
relações afetivas desenvolvidas na escola.
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APÊNDICE A – SEQUÊNCIA DIDÁTICA
A sequência didática
Etapa 1- Quem são os fungos?
Nesta primeira etapa a professora faz uma breve explicação em sala sobre os fungos
e suas características. São mostradas algumas fotos de fungos para que os alunos
conheçam e se familiarizem com eles e são convidados a lembrar dos fungos que já viram
ao longo de suas vidas, além de pensar sobre as caraterísticas do lugar onde foram
encontrados. A partir dessa discussão podem chegar a possibilidades de lugares onde
devem procurar os fungos no ambiente a ser explorado. Em geral, esse grupo prefere
ambientes mais úmidos, escuros e quentes.
Etapa 2 – Observação do entorno
Nesta etapa os alunos são convidados a observar o entorno escolar e tentar achar
fungos que estejam vivendo ali. Os alunos são levados para o pátio externo da escola. São
visitadas duas partes do pátio. A frente da escola, por onde os alunos só passam na entrada
e na saída e a parte de trás da escola que tem acesso restrito e que alguns alunos sequer
sabem que existe.
Durante a atividade de observação, os alunos devem tirar fotos dos fungos
encontrados e até do que pensam ser fungo para que possamos identificá-los depois.
Devem ainda compartilhar os achados com os colegas e professora. Na medida do possível
a professora procura dar esclarecimentos sobre os fungos encontrados e as características
dos locais onde foram encontrados. Além disso, neste momento se faz necessário reforçar
as recomendações de não alterar o ambiente que está sendo observado, mesmo que os
alunos demonstrem muito interesse em levar parte do encontrado com eles para posterior
observação.
Etapa 3 – Identificação das espécies
Nesta etapa pretende-se fazer a identificação das espécies encontradas na atividade
anterior. Esta identificação é feita pela professora, uma vez que a classificação dos
integrantes do Rino dos Fungos em Filos é uma tarefa bastante difícil para esse nível de
escolaridade.
A professora, então se encarrega de identificar os Filos e levar as identificações e as
impressões das fotos das espécies encontradas para a sala de aula.
Etapa 4 – A pesquisa
A turma é dividida em grupos. Desta forma, cada grupo fica responsável por
pesquisar determinadas características sobre cada um dos grupos de fungos que forem
encontrados.
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Nesta etapa, cada grupo leva para casa a foto e o nome do Filo do fungo encontrado que
ficar sob sua responsabilidade para que possam pesquisar sobre ele(s). Eles devem tentar
descobrir quais as características gerais da espécie; em que locais ela costuma aparecer
(distribuição e habitat), se é endêmica da região, se é exótica; grupo a que pertence
(classificação), nome popular; se é comestível e qual o uso culinário, alucinógenos e que
reações provocam, inofensivo, venenoso e que tratamento deve ser feito em caso de
contato; descrição da espécie; enfim tudo que encontrarem sobre o item pesquisado. Todo
esse material de pesquisa é levado para a sala de aula para ser trabalhado na próxima
etapa.
Etapa 5 – Elaboração do “Bloco de fungos”
Cada grupo deve formatar sua pesquisa em folhas de papel A4. Cada grupo deve
fazer uma margem de 2 cm de uma cor sorteada diferente para cada grupo em cada um das
páginas do seu trabalho. A foto deve ser colada na primeira página logo abaixo do nome da
espécie que será escrito em formato de título na parte superior da página. A parte escrita
precisa apresentar os conteúdos que foram pesquisados pelos alunos: Nome científico,
nome popular, classificação, características básicas, distribuição e habitat e descrição da
espécie (entende-se aqui como se a espécie é venenosa, alucinógena, comestível...), enfim,
aquilo que eles conseguirem encontrar. O ideal é usar apenas uma cor de caneta para
padronizar o material. A cor da margem será usada para visualmente fazer a divisão entre
os Filos presentes no bloco.
Etapa 6 – Encadernação
Após a montagem do bloco, esse é encadernado e disponibilizado na sala de leitura
para consulta das outras turmas da escola e utilização pelos professores do primeiro
segmento.
Etapa 7 – Observação de Vegetais
A professora faz uma primeira aula introdutória das partes de uma planta e dos
grupos de vegetais. A partir daí, acontece uma nova etapa exploratória, agora com foco nos
vegetais. Os alunos são levados até o pátio da escola para observar diferentes folhas,
raízes, caules, frutos, flores, sementes e ainda, se possível, os diferentes grupos vegetais. É
feita uma coleta de algumas flores para posterior dissecção.
Etapa 8- Experimentos com vegetais
Nesta etapa, a turma é dividida em grupos para a realização de experimentos
envolvendo plantas. Experimento1: dissecar uma flor e visualizar/identificar o sistema
reprodutivo dela, experimento 2: testar a vascularização nas plantas, experimento 3:
observação do processo de transpiração, experimento 4: Observação e diferenciação de
frutos e sementes.
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Etapa 9- Plantas medicinais
Como atividade para casa, os alunos devem entrevistar pessoas mais velhas de
suas famílias ou vizinhança e recolher nessas entrevistas receitas de medicamentos
caseiros que incluam plantas medicinais.
Etapa 10- Varal de receitas
A partir das receitas recolhidas, os alunos montam um varal de receitas medicinais
locais e que é exposto no pátio da escola.
Etapa 11- Socializando conhecimento
Pretende-se que os alunos conduzam alunos do EFI por uma atividade exploratória
de fungos e plantas no pátio externo da escola socializando parte dos conhecimentos que
adquirirem ao longo das últimas aulas.
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO PÓS-ATIVIDADES SOBRE FUNGOS
Questionário de pesquisa: atividade de fungos
(Este questionário faz parte de um trabalho de pesquisa. Favor responder com cuidado. Sua
identidade não será revelada)
1-

O que você achou da atividade que fizemos sobre fungos? (Observação + Pesquisa

+ construção do livro) (

) Gostei (

) Não gostei. Por quê___________________________

__________________________________________________________________________
2-

O que você aprendeu em relação à matéria estudada sobre fungos que mais te

interessou? Por quê?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3-

Você sabia a que o pátio da sua escola possuía fungos? E agora você entende a

importância desses seres vivos, pretende cuidar mais do espaço escolar ou não? Por quê?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4-

Você acha que a aula da professora ficou melhor quando ela trouxe vocês para

aprenderem no pátio? Por quê? ________________________________________________
__________________________________________________________________________
5-

E a sua relação com a professora, mudou? Como? ___________________________

__________________________________________________________________________
6Gostaria de apresentar o resultado (livro) desse trabalho para os pais e outros
amigos? Por quê? ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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APENDICE C – QUESTIONÁRIO PÓS-ATIVIDADES SOBRE PLANTAS
Questionário de pesquisa: atividade de vegetais
(Este questionário faz parte de um trabalho de pesquisa. Favor responder com cuidado. Sua
identidade não será revelada)
1O que você achou da atividade que fizemos sobre vegetais? (Observação +
entrevista + construção do varal) ( ) Gostei ( ) Não gostei. Por quê?_________________
__________________________________________________________________________
2O que você aprendeu em relação à matéria estudada sobre vegetais que mais te
interessou? Por quê? ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3-

O que achou sobre a atividade prática de vegetais? (Experimentos em sala)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4E sobre a atividade exploratória com os alunos do EFI? O que você sentiu quando
teve que conduzir os alunos mais novos por essa atividade? ________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5Você acha que a aula da professora ficou melhor quando ela trouxe vocês para
aprenderem no pátio? Por quê? ________________________________________________
__________________________________________________________________________
6-

E a sua relação com a professora, mudou? Como? ___________________________

__________________________________________________________________________
7-

Como você está percebendo o seu rendimento ao longo do bimestre? E o da turma?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ANEXO – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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