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RESUMO 

 

ARAÚJO, M. S. Análise de interações professor-aluno com ênfase na afetividade em 
aulas de física no contexto da educação básica. 2012. Dissertação (Mestrado). Universidade 
Federal de Sergipe, 2012. 
 

Esta dissertação é um estudo realizado sobre a afetividade em sala de aula, no contexto do 
ensino médio em um colégio da rede federal de ensino de Sergipe, envolvendo uma disciplina 
como a física. Ao executá-lo, houve uma preocupação por obter os pontos de vista do 
professor da disciplina e dos seus alunos sobre as interações que os envolviam, 
particularmente as interações afetivas.  A coleta de informações foi realizada em uma turma 
do segundo ano do ensino médio, situada na Grande Aracaju, de características específicas. 
Os instrumentos de pesquisa incluíram observação e registro do desenvolvimento de aulas, 
aplicação de um questionário sobre interação do professor e entrevistas com o professor da 
turma e com seis alunos selecionados segundo as médias que possuíam na disciplina física. A 
abordagem sobre a afetividade nas visões de Henri Wallon e Lev Vygotsky, entre os 
principais autores lidos, foi adotada aqui para parte das análises dos dados obtidos. Com base 
nesse estudo foram identificadas as categorias posturais de proximidade, receptividade, 
atenção, contato físico e expressão facial relacionadas aos processos da interação professor-
aluno. Além disso, através do levantamento das respostas do questionário, professor e alunos 
mostraram ter uma visão similar sobre o perfil do professor. Esse perfil apresenta uma 
componente afetiva importante que explica o observado em sala de aula e corrobora o 
manifestado por cada envolvido nas entrevistas. O estudo, com sua metodologia e formas de 
análise, poderá ajudar a escolas e professores a melhorar em suas funções de ensino.   
 
 
Palavras-chaves: interação professor-aluno, afetividade, ensino, QTI, Wallon, Vygotsky. 
 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

ARAÚJO, M. S. Analysis of teacher-student interactions with emphasis on affectivity in 
physics classes in the context of basic education. 2012. Dissertation (Master in Science and 
Math Teaching). Federal University of Sergipe, 2012. 
 
 
This dissertation is a study about affection in the classroom, in the school context, in a school 
of the federal teaching network in Sergipe, involving a subject like physics. When done, there 
was a concern for obtaining the viewpoints of both the professor of the discipline and his 
students about the interactions that involved them, particularly affective interactions. 
Information acquisition was accomplished in a second year classroom of a high school located 
in Grande Aracaju, of specific characteristics. The research tools included observation and 
recording of the developing classes, to apply a questionnaire on teacher interaction and 
interviews made to both teacher and six students chosen according to their scores in the 
discipline physics. The approach on affection in the views of Henri Wallon, Lev Vygotsky, 
Daniel Goleman and Howard Garner, among the main read authors, was adopted here for the 
analyses of data obtained. Based on this study, postural categories of proximity, 
responsiveness, attention, physical contact and facial expression related to the processes of 
teacher-student interaction were identified. Furthermore, the answers given to the 
questionnaire showed that teachers and students had a similar view on the profile of the 
teacher. This profile presents a major affective component that explains what was observed in 
classroom and corroborates what was expressed by each interviewed participant. The study, 
its methodology and forms of analysis, can help schools and teachers to improve their 
teaching duties. 
 
 
Keywords: teacher-student interaction, affection, teaching, QTI, Wallon, Vygotsky. 
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INTRODUÇÃO 

Quando se pensa em educação é quase impossível não relacioná-la a uma atividade 

eminentemente humana. Atrás de cada ação educativa está o processo de construção do ser 

humano, que evolui numa relação mútua, onde valores podem ser construídos e reconstruídos. 

No entanto, a ação de educar constitui-se um processo complexo que perpassa histórias de 

vida que são marcadas por acontecimentos bons e ruins que se entrelaçam e refletem na 

construção do eu. 

O professor tem papel fundamental com relação à afetividade na escola, a fim de 

permitir que os alunos se sintam seguros e superem suas dificuldades, criando um ambiente 

tranqüilo e contribuindo de alguma maneira no desempenho do aluno, seja em relação aos 

conteúdos ou às atividades propostas a serem desenvolvidas.  

Segundo Tassoni (2001, p.3) toda aprendizagem está impregnada de afetividade, já 

que ocorre em interações sociais. Pensando, especificamente, na aprendizagem escolar, a 

trama que se tece entre alunos, professores, conteúdo escolar, livros, leitura e escrita, não 

acontece puramente no campo cognitivo. Existe uma base afetiva permeando essas relações. 

A afetividade tratada por Tassoni é compreendida como as diversas manifestações 

que revelam as reações e disposições internas do sujeito ao ser afetado por diferentes 

acontecimentos. 

 As experiências vividas em sala de aula ocorrem, inicialmente, entre os sujeitos 

envolvidos, no plano externo (interpessoal). Através da mediação, elas vão se internalizando 

(intrapessoal), ganham autonomia e passam a fazer parte da história individual. 

Acredito que minhas experiências de vida contribuíram para me posicionar sobre a 

presença de afetividade nas práticas pedagógicas e sobre a capacidade que ela tem de 

influenciar positivamente ou negativamente o processo ensino-aprendizagem.  

Minha trajetória escolar estabeleceu-se inteiramente em instituições públicas. Se por 

um lado os professores tinham uma sensibilidade relacionada aos aspectos emocionais e 

afetivos dos alunos – inclusive até hoje mantenho contato com muitos professores de todos os 

meus níveis de estudo –, por outro lado existia uma deficiência em relação a aspectos 

cognitivos.  

Meu primeiro contato com a disciplina Física foi durante a oitava série, sendo que a 

professora era formada em biologia e por isso não apresentava domínio de conteúdo, e nem 

apresentava clareza em relação à exposição dos mesmos, reproduzia apenas o que estava no 

livro didático. 
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Muitos professores do meu ensino médio estimulavam a reflexão, permitindo com 

que o aluno desenvolvesse o senso crítico. Além disso, respeitavam os conhecimentos que 

cada aluno trazia consigo e possibilitavam momentos de diálogo em sala de aula. Contudo em 

alguns momentos percebia que determinados professores subestimavam a nossa capacidade 

intelectual e por isso não me sentia estimulada a aprofundar um tema de estudo. Muitas vezes 

fugi dessa regra por causa da minha família que me incentivava a almejar uma vaga na 

universidade.  

Depois de muito refletir sobre os cursos que tinha mais afinidade na área de exatas, 

optei pelo curso de Física. Acredito que em determinada medida houve influência da minha 

irmã que estava realizando na época o mestrado nessa área. 

Posteriormente, quando ingressei na Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

realmente pude perceber diferenças notórias com relação ao Ensino Médio, especialmente no 

que diz respeito ao relacionamento dos professores com os alunos. Na maioria das vezes 

demonstravam ser altamente autoritários, tendo o seu conhecimento como verdade absoluta, 

não dando liberdade para o aluno expressar e formular suas próprias idéias. Porém, devo 

admitir que houveram professores que também contribuíram para a minha formação sem, 

contudo, adotar esse tipo de comportamento. 

De modo geral, experimentei na universidade situações diametralmente opostas às 

vivenciadas ao longo da minha formação anterior. Nesse contexto, houve uma ruptura na 

minha maneira de compreender atividade docente. Não conseguia entender porque a 

afetividade e o desenvolvimento da cognição não podiam ser contemplados em um mesmo 

plano educacional. 

Posteriormente, logo após a conclusão da graduação fui selecionada para atuar como 

professora substituta de física em uma instituição federal. Essa experiência se constituiu como 

uma oportunidade de colocar em prática parte do que aprendi ao longo da minha trajetória 

escolar. Da mesma forma que alguns professores deixaram em mim marcas positivas, por 

compreenderem que as suas emoções representavam aspectos importantes no processo de 

ensino-aprendizagem. Assim, também, enquanto educadora procurei ajudar os meus alunos 

nesse sentido.  

Dessa maneira procurei durante as minhas aulas trabalhar os conteúdos de física de 

forma contextualizada, isto é, atribuindo sentido aquilo que o aluno está aprendendo. Também 

permiti momentos de interação em sala de aula através do diálogo, no intuito de que os alunos 
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pudessem questionar, expusessem suas ideias e assim se tornassem sujeitos na construção do 

seu próprio conhecimento. 

Apesar de vivenciar momentos em que consegui ajustar razão e emoção, por conta da 

minha inexperiência profissional e também pela faixa etária que estava próxima da dos 

alunos, senti que me tornei mais amiga do que professora. Talvez esse fato possa ter 

influenciado para que, no exercício da minha docência, eu tendesse mais a olhar para os 

aspectos afetivos do que para os cognitivos. 

Decidi então investigar como as interações entre professor e aluno poderiam 

influenciar o ensino de física, e eventualmente a aprendizagem de física, caso o professor 

possuísse como requisitos um bom relacionamento com os alunos, fosse um professor 

experiente e, além disso, possuísse um nível de formação acadêmica elevada.  

É importante ressaltar que a presente pesquisa apresenta algumas limitações de 

abrangência por tratar-se de um estudo de caso particular. O colégio onde o estudo foi 

realizado apresenta características que não são evidenciadas em todas as instituições públicas, 

como uma estrutura organizacional bastante satisfatória, horários de atendimento destinados 

aos alunos para sanar dúvidas, projetos oferecidos aos discentes em todas as modalidades de 

ensino.  

Outras limitações de tempo e de continuidade também surgiram. Estas impediram 

investigar de forma adequada a aprendizagem de física que, como consequência disto, não 

será analisada aqui. 

Mesmo com tais limitações foi levantada e investigada a seguinte questão principal 

de pesquisa: Como é que os conjuntos posturais que compõe a afetividade interferem no 

ensino de física? 

Nesse sentido, esse estudo tem importância singular, pois tem como objetivo geral 

Investigar as interferências dos aspectos posturais nas interações professor-aluno em sala de 

aula de um Colégio da rede federal de Sergipe, identificando os aspectos afetivos existentes 

nessas interações.  

Essa análise e essa busca envolveram os seguintes objetivos específicos: 

- Analisar as interações afetivas professor-aluno em sala de aula de um colégio da 

rede federal de Sergipe; 

- Identificar as categorias posturais relacionadas aos processos da interação 

professor-aluno em aulas de física, enfatizando as relações afetivas; 
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- Reconhecer o perfil interpessoal do docente a partir do Questionário sobre 

Interação do Professor (ou QTI, do inglês Questionnaire on Teacher Interaction) buscando 

evidências de uma aprendizagem afetiva e cognitiva sem, contudo ter por mérito o 

aprofundamento das discussões desses resultados, uma vez que não corresponde ao objetivo 

dessa pesquisa; 

- Identificar aspectos afetivos nas interações professor-aluno. 

A dissertação foi estruturada como descrito a seguir. 

Capítulo 1 Histórico do Ensino no Brasil - Uma Educação para o afeto?. Nesse 

capitulo está apresentado um breve histórico da Educação no Brasil durante os períodos 

Colonial, Imperial e Republicano, com o intuito de descrever os pensamentos pedagógicos 

que marcaram as práticas educativas e, dessa forma, buscar relações entre afetividade e 

cognicidade. 

Capítulo 2 Princípios teóricos sobre a afetividade e aprendizagem. Aqui se discute 

inicialmente o significado do termo afetividade com base na concepção Walloniana e em 

seguida se expõe a relação entre afetividade e desenvolvimento cognitivo tendo em vista tanto 

os aspectos biológicos como os psicológicos, sendo tomados como referências os estudos 

desenvolvidos pelos teóricos Henri Wallon (1971, 1975a, 1975b, 1995) e Lev Vygotsky 

(1984, 1988, 1998), dois autores reconhecidas no tema da afetividade. 

Capítulo 3 Procedimentos Metodológicos. Incluem os procedimentos metodológicos 

adotados no presente trabalho, expondo-se a abordagem de pesquisa, a opção pela escolha dos 

sujeitos, a descrição da amostra, os instrumentos de coleta dos dados e os procedimentos de 

análise. No decorrer do capítulo é feita uma descrição detalhada do local da pesquisa 

buscando-se mostrar a importância do contexto em coerência com a teoria Walloniana. Este 

capítulo também apresenta categorias de análise utilizadas para diagnosticar os resultados 

obtidos no desenvolvimento da pesquisa. 

Capítulo 4 Descrição das Observações e Análise dos resultados. Aqui é feita uma 

análise das interações entre alunos e professor nas aulas de física com base nos registros de 

campo, entrevista e através do questionário aplicado aos alunos e ao professor. Para a análise 

desse material foram adotadas as categorias posturais. Em relação ao questionário, as 

respostas foram quantificadas com base em uma escala Likert que tipificam oito perfis de 

comportamento incluídos no Modelo de Comportamento Interpessoal do Professor (do inglês 

Model for Interpersonal Teacher Behaviour - MITB). 
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Considerações Possíveis. Onde estão apresentadas as principais considerações 

quanto à importância da afetividade no ensino-aprendizagem de física no contexto da 

educação básica. 

Finalmente, Anexos com os modelos de entrevistas realizadas e questionário aplicado 

tanto a professores como a alunos. 
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CAPÍTULO 1 

1 HISTÓRICO DO ENSINO NO BRASIL – UMA EDUCAÇÃO PARA O 

AFETO? 

Nesse capitulo é apresentada uma breve reflexão histórica da educação escolar no 

Brasil, retratando as idéias pedagógicas dominantes.  Tendo em vista que a questão da 

escolarização tem um sentido característico em cada contexto social, serão apresentados 

alguns aspectos da história do ensino brasileiro. Para uma melhor compreensão, as seções 

foram divididas por períodos históricos: Período Colonial (1500-1808), Período Imperial 

(1808-1889) e Período Republicano (1889 a 1991). Por meio dessa discussão pretende-se 

apontar o lugar que a afetividade ocupou na organização social, entendendo-a como uma 

alternativa para a configuração das relações sociais. Para tanto foi realizada uma re-leitura dos 

trabalhos de Dermeval Saviani, Paulo Ghiraldelli Junior e Otaíza Oliveira Romanelli. 

1.1 EDUCAÇÃO NO BRASIL COLÔNIA (1500-1822) 

1.1.1 (1500-1564) 

Portugal exerceu forte influência sobre o Brasil, principalmente entre os anos de 

1500 a 1822. Da chegada da expedição Portuguesa até a declaração de independência política 

proclamada por Dom Pedro I, o território brasileiro esteve sobre o regime colonial. 

Saviani (2010) descreve que nesse período o território brasileiro era ocupado na sua 

maior parte pelo grupo indígena Tupinambá, que se dividia em subgrupos separados por idade 

e sexo: dos sete aos oito anos, oito aos 15 anos, 15 aos 25 anos, 25 aos 40 anos e dos 40 em 

diante. Cada um deles tinha suas tarefas: as mulheres eram destinadas aos trabalhos 

domésticos bem como o cuidado dos menores; as crianças formavam grupos e informalmente 

se adestravam no uso do arco e da flecha (meninos), na fiação de algodão e na fabricação de 

potes e panelas (meninas); já os homens dedicavam-se a caça e a pesca.  

A educação nas tribos é do tipo que hoje em dia classificamos como informal, pois 

não havia instituições especificas, o ensino era direcionado pelos mais velhos (acima de 40 

anos), visto que possuíam uma vasta experiência de vida. Os fins educativos coincidiam com 

os interesses comuns do grupo e se realizavam de maneira igualitária, de modo espontâneo e 

integral. 

Pode-se considerar então que os primeiros indícios de uma educação formal só 

puderam ser percebidos no século XVI, quando o rei de Portugal, Dom João III, instituiu 

Tomé de Souza como primeiro governador geral, e juntamente com ele enviou um grupo de 
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jesuítas constituído por quatro padres e dois irmãos chefiados por Padre Manoel da Nóbrega 

que tinham como tarefa inicial organizar o catolicismo no Brasil.  

Para Paiva (2000), a preocupação com a cristandade desses povos foi justificada pelo 

momento histórico, pois a religião nessa época era tida como uma expressão cultural. Da 

mesma forma, a alfabetização significava uma adesão plena à cultura portuguesa. Assim, ao 

que parece a catequese e a educação objetivavam aportuguesar os índios, de modo a inseri-los 

dentro da sociedade européia utilizando-os mais tarde como mão-de-obra escrava. Segundo 

Freire (2009, p.74) os analistas de nossa formação histórico-cultural, defendem a ideia de que 

a nossa colonização foi, sobretudo uma empreitada comercial, e que por trás do plano de 

ensino existia o interesse de domínio sobre os povos que ali viviam; assim, nunca existiu a 

intenção de criar na terra descoberta uma civilização, Portanto, hoje se sabe que o trabalho 

dos jesuítas destinava-se a domesticar os índios através de uma atuação evangelizadora 

facilitando a dominação da colônia pela metrópole.  

Em vista disso, Manoel da Nóbrega planejou um plano de ensino contendo o ensino 

da língua portuguesa, doutrina cristã e a criação da escola de “ler e escrever”, essa tinha como 

objetivo ensinar a leitura e a escrita. Nóbrega propunha ainda a criação de colégios e capelas. 

Assim, os jesuítas instituíram a instrução e a catequese aos povos indígenas. Mas essa nova 

proposta de educação chocou-se com os costumes dos índios, à medida que se iniciou na 

colônia uma educação baseada na inculturação, ou seja, o colonizador impunha sua cultura 

intelectual ou moral de forma rude, não permitindo nenhum tipo de liberdade (SAVIANI, 

2010).  

Segundo Lemos (2005) para disciplinar os indígenas que resistiam à aculturação, os 

jesuítas aplicavam-lhe punições físicas como a palmatória, que passou a ser o principal 

símbolo de disciplina na educação durante o período Colonial. Cabe ressaltar que ainda 

continuou sendo utilizada depois da Independência. 

É possível perceber então que a dimensão afetiva não se fazia presente na prática 

pedagógica imposta pelos jesuítas. Nesse sentido Freire (1996) crítica a idéia de uma 

educação fundamentada em uma experiência fria, sem alma, em que os desejos, as emoções, 

os sonhos são reprimidos por uma espécie de ditadura reacionarista. Conclui que a prática 

educativa compreende afetividade, alegria, domínio técnico a serviço de mudança. 

Nessa perspectiva Freire (2009), define que o clima de autoritarismo e imposições 

dificultam a construção do dialogo, na medida em que se constituem a partir da participação 

do homem na vida comum. “A dialogação implica na responsabilidade social e política do 
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homem”. (idem, p.78). Freire (2009) acrescenta que as marcas dessa colonização 

antidemocrática permanecem conosco até hoje.  

[...] o espírito comercial da colonização, de que decorreu imediatamente a insulação 
da nova terra, cerrada em si mesma, sem relações a não ser com Portugal, fixaram a 
exploração da colônia, nas já atadas bases do trabalho escravo. Trabalho escravo de 
que haveria de um de uma mentalidade democrática. De uma consciência 
permeável. De uma experiência de participação. De autogoverno (FREIRE, 2009, p. 
80). 

1.1.2 (1564-1599) 

O ensino no período Colonial ficou por muito tempo sendo conduzido pelos jesuítas.  

Em 1564 a coroa portuguesa começou a cobrar impostos à colônia brasileira para a 

manutenção dos colégios jesuíticos, uma vez que houve um aumento na criação desses 

estabelecimentos. A companhia de Jesus deu inicio ao conjunto de normas e estratégias 

chamado de Ratio Studiorum que se efetivou em 1599. Essa nova proposta de ensino 

compreendia um conjunto de regras detalhadas no manual, que indicava a responsabilidade, 

subordinação e o tipo de relacionamento que deveria existir entre professores e alunos; tratava 

ainda da organização e administração escolar, e também apresentava os conteúdos 

metodológicos a serem utilizados pelos professores. Ao que tudo indica, parecia não haver 

liberdade na prática pedagógica. O que existia era uma autoridade hierarquizada, que deveria 

ser seguida para garantir o bom funcionamento do ensino. Na concepção de Paiva (2010), as 

regras tornaram-se o principio norteador do Ratio Studiorum, como disciplina de costumes, 

disciplina acadêmica, disciplina ascética. E para quem se obstinasse em afrontar as regras 

penas e castigos seriam aplicados.  

Na perspectiva de Ghiraldelli (1994), o Ratio determinava uma disciplina rígida, o 

cultivo da atenção, da perseverança dos estudos, traços de caráter considerados pelo cristão 

leigo. Essa pedagogia permaneceu incrustada no intimo dos professores por muito tempo. O 

que poderia revelar a incapacidade da sociedade em superar a cultura designada pela Igreja. 

1.1.3 (1599-1760) 

A partir do século XVIII, a economia, a política e a cultura na Europa passaram por 

grandes transformações e para que Portugal pudesse se adaptar as crescentes mudanças, o 

Ministro do Estado, na época o Marquês de Pombal, instituiu algumas reformas: libertação 

dos índios em todo o Brasil que gerou discórdia com os mercadores de escravos indígenas e 

os jesuítas; vinculação da Igreja ao Estado, tornando-a independente de Roma; abertura para a 

entrada das idéias iluministas que subestimavam a religião, a intuição e a emoção valorizando 

a razão, uma vez que essa significava o pensamento objetivo desprovido de qualquer 
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sentimento. Esse momento histórico resultou numa quebra de paradigma, podendo ser 

observado uma mudança no ensino que antes se pautava na imposição de uma cultura 

etnocêntrica, mesmo que para isso fosse necessária a aplicação de castigos físicos, para outro 

modelo influenciado pela valorização da razão. 

As transformações resultaram na expulsão da Companhia de Jesus de Portugal, bem 

como de suas colônias. Assim, a educação com o fechamento dos Colégios Jesuíticos no 

Brasil ficou a cargo do Estado, e as aulas passaram a ser ministradas por professores que, 

nomeados por indicação, ensinariam filosofia, latim, grego e retórico e muitas vezes não 

dispunham do mínimo de conhecimento necessário para ministrar essas disciplinas. Dessa 

forma, o processo de aprendizagem apresentava-se inviável.  

1.1.3 (1760-1808) 

Segundo Saviani (2010), apenas em 20 de março de 1760, o Estado lançou o 

primeiro edital convocando candidatos para o magistério e, entretanto, somente cinco anos 

depois as nomeações de fato ocorreram.   

O grande mérito do ensino desenvolvido pelos jesuítas deve-se ao seu caráter 

sistemático que com a política de Pombal resultou em uma educação brasileira enfraquecida.  

1.2 EDUCAÇÃO NO BRASIL IMPERIAL (1808-1888) 

1.2.1 (1808-1879) 

Quando Portugal é invadido pelas tropas francesas, a família real e a corte se vêm 

obrigadas a virem para o Brasil. Com a chegada deles em 1808, o ensino começou a sofrer 

transformações mais profundas. A Corte se instalou no Rio de Janeiro e a cidade ficou sendo a 

sede do reino português. Esse fato proporcionou crescentes melhorias, culminando mais tarde 

na independência do Brasil.  

De acordo com Ghiraldelli (2008), a educação passou a ser estruturada em três níveis 

de ensino: primário, secundário e superior. O primário compreendia a “escola de ler e 

escrever”, que já havia sido instaurada pelos jesuítas no período Colonial, e esse nível ganhou 

um incentivo da Corte, além do aumento considerável de suas disciplinas. O secundário se 

manteve dentro do esquema das “aulas régias”, mas ganhou uma divisão em disciplinas, 

principalmente nas cidades de Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

Em 1821 a Corte teve que retornar para Portugal, pois o país estava passando por 

fortes crises ocasionadas por grandes revoltas, e permaneceu no Brasil apenas Dom Pedro I. E 

foi em 1822, que ele proclamou a “independência” do Brasil.  
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Nessa perspectiva, Romanelli (1998) afirma que a independência política não 

modificou o quadro da situação de ensino, pelo menos de imediato.  

Somente em 1824 que Dom Pedro I outorgou a nossa primeira Constituição que 

continha um tópico específico em relação ao ensino. Ela inspirava a idéia de um sistema 

nacional de educação. E defendia a idéia de que o Império deveria possuir escolas primárias, 

ginásios e universidades. Em 1827 instaurou-se nos colégios o método Lancasteriano. 

O Método de Lancaster se fundamentava no ensino mútuo, em que os alunos mais 

adiantados auxiliavam os professores nas turmas numerosas funcionando como uma espécie 

de monitores. A tarefa consistia em ajudar os alunos que tinham mais dificuldades para 

aprender. Saviani (2010) esclarece que o método supunha regras pré-determinadas, uma 

disciplina rigorosa e a distribuição hierarquizada dos alunos sentados em bancos dispostos 

num salão único e amplo, descreve ainda o distanciamento físico entre professores e alunos 

“De uma das extremidades do salão, o mestre, sentado numa cadeira alta, supervisionava toda 

a escola, em especial os monitores ”(SAVIANI, 2010, p.128). 

Em relação ao plano pedagógico do Método de Lancaster priorizava-se a memória 

em detrimento da fluência verbal. Alem disso, o dialogo durante as aulas era entendido como 

empecilho, pois se acreditava que atrapalhava o ensino.  

O desenvolvimento do educando pressupõe o desenvolvimento das diversas facetas 
do ser humano: a cognição, a afetividade, a psicomotricidade e o modo de viver. 
Educação tem que ser não o que pensar, mas sim como pensar. Para que isso ocorra 
com nossas crianças devemos propiciar um ambiente alegre, feliz e que possui um 
espaço para dialogar, discutir, questionar e compartilhar saberes. Onde há espaço 
para a construção do conhecimento significativo (LUCCKESI, 1984, p.213).  

À primeira instância poder-se-ia acreditar que a educação no período imperial se 

mostrava contraditória, pois se por um lado se desenvolvia o espírito de influência mútua 

entre os sujeitos (aluno-aluno), por outro lado se revelava autoritária, à medida que estreitava 

os laços para o desenvolvimento de uma educação dialógica. Entretanto, segundo Saviani 

(2010, p.128), embora os educandos “tivessem papel central na efetivação desse método, o 

foco não era posto na atividade do aluno”. Na verdade, os alunos na condição de monitores 

eram investidos de função docente. 

Vale ressaltar que o período histórico em que essa educação se processou foi o 

Imperial, marcadamente autoritário, dessa forma a metodologia do ensino pode ter sido 

influenciada por questões de cunho político. Sobre esse ponto de vista Freire (2009) afirma 

que se esperava que a instalação da família real no Rio de Janeiro viesse a provocar 

transformações na vida brasileira, de maneira a propiciar ao homem livre, novas condições 
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para que pudesse realizar novas experiências, no sentido democrático; entretanto, de maneira 

antagônica, ela reforçou as tradições antidemocráticas.   

1.2.2 (1879-1889) 

Em 1879 a reforma Leôncio de Carvalho marcou o ensino brasileiro, dando sinais de 

que o período imperial estava chegando ao fim. Foi essa reforma que deu inicio as primeiras 

mudanças na estrutura organizacional da educação. Entre elas destacam-se: a liberdade de 

ensino, o que significa que cada um estava livre para expor suas idéias segundo o método que 

lhes parecesse mais adequado; a freqüência dos cursos secundários e superiores passaram a 

ser livre, assim o discente poderia escolher com quem iria aprender; os exames se tornaram 

indispensáveis em cada etapa do ensino, traços dessa característica podem ser percebidos 

ainda hoje através das provas de vestibulares necessárias para se ingressar no ensino superior. 

1.3 BRASIL REPUBLICANO: NOVOS PARADIGMAS EDUCACIONAIS (1889 - 1991) 

1.3.1 (1889-1925) 

Em 15 de novembro de 1889, mediante golpe de Estado, o Brasil saiu do regime 

monárquico e passou para o republicano. O Sistema Republicano (presidencialista) nasceu do 

ideário positivista fundamentado na doutrina de Augusto Comte que passou a exercer forte 

influência na organização escolar. Na perspectiva de Xavier (1994), o Positivismo 

compreendia a repulsa à ordem feudal, dominada por um estado submetido aos ditames da 

Igreja, e um sistema de ensino monopolizado pela cultura religiosa.  Chauí (1995) acrescenta 

o fato da transição do feudalismo para o positivismo ser marcado pela: 

[...] idéia do homem como um ser social e propõe o estudo científico da sociedade: 
assim como há uma física da natureza, deve haver uma física do social, a Sociologia, 
que deve estudar fatos humanos usando procedimentos, métodos e técnicas 
empregadas pelas ciências da natureza. (CHAUÍ, 1995, p.272) 

Essa nova proposta de educação se fundamentou na liberdade e na laicidade, como 

uma forma de reação ao tipo de educação jesuítica predominante no período colonial, na 

gratuidade do ensino, bem como na inclusão de disciplinas científicas no currículo escolar 

(matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia). Opondo-se ao pensamento 

católico que marcou profundamente os dois períodos históricos que antecederam a República.  

O inicio do governo republicano foi caracterizado por constantes reformas. A 

primeira delas foi a de Benjamin Constant (1891) que teve como objetivo substituir o 

currículo escolar de cunho humanístico por um de cunho enciclopédico, além das disciplinas 

tradicionais latim e grego, também seriam ensinadas nas escolas as disciplinas científicas. Tal 
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reforma organizou o ensino primário, a Escola Normal e o ensino técnico, que ficavam 

encarregados de fundamentar o ensino nos moldes positivistas, uma vez que acreditavam que 

o ensino científico conceberia as bases para uma educação racional. Outra reforma foi a Lei 

Orgânica Rivadávia Corrêa, em 1911, que segundo Romanelli (1998) chegaram até a 

ocasionar um retrocesso na evolução do sistema educacional, em virtude de facultar total 

liberdade e autonomia aos estabelecimentos e suprimir o caráter oficial do ensino, o que 

trouxe resultados desastrosos.  

É importante ressaltar a influência do positivismo no ensino, uma vez que 

entendemos que a sua dimensão implica no entendimento das relações pedagógicas que se 

processam na sala de aula. Ao relatar o estudo sobre fracasso escolar, Triviños (1987) 

demonstra que ao invés de abordarem a dinâmica dos fatos, os pesquisadores buscavam 

relações simples com fatos como anos de magistério dos professores, grau de formação 

profissional, nível sócio-econômico, etc. Percebemos então, que a neutralidade do 

conhecimento positivo garantida pela objetividade do cientista ignora a influência dos fatores 

humanos. Com isso, não se leva em consideração os valores culturais, as condições históricas, 

a experiência de vida e as diferentes condutas humanas na unificação metodológica. Essa 

maneira de conceber o ensino revela-se contraditório no sentido libertário da educação. 

Tendo em vista que a educação libertadora fundamenta-se numa relação dialógica e 

dialética entre educador e educando, onde os dois aprendem juntos, Freire (2003) afirma que 

ao “fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz uma relação 

horizontal, em que a confiança de um pólo no outro é conseqüência óbvia”. Seria uma 

contradição se, amoroso, humilde e cheio de fé, o diálogo não provocasse este clima de 

confiança entre seus sujeitos.  

1.3.2 (1925-1979) 

No final da “Primeira República”, em 1925, houve a reforma Rocha Vaz que tentou 

regulamentar o ensino, estabelecendo um acordo entre a União e os Estados, com o fim de 

promover a educação primária, eliminar os exames preparatórios e parcelados, ainda 

existentes desde a época do Império. 

Até 1946, o Brasil estruturou-se sobre as bases de um sistema democrático. 

Entretanto em 31 de março de 1946, com o golpe que depôs o presidente João Goulart, 

iniciou-se o período de ditadura militar. Com a instauração do governo ditatorial o lema 

positivista “ordem e progresso” foi substituído por “segurança e desenvolvimento”. Portanto, 

tudo o que estivesse retardando o crescimento do Brasil deveria ser combatido. No campo 
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educacional, os altos índices de evasão e repetência eram entraves para o desenvolvimento do 

país. Além disso, a união do Brasil com empresas internacionais resultou em um sistema 

baseado no modelo organizacional que repercutiu no campo da educação.  

Esse momento histórico refletiu em profundas transformações sociais, inclusive no 

campo educacional. Existia a necessidade de formar profissionais que atendesse as novas 

demandas sociais, pois ocorria a transição da economia agrária para a industrial. Dessa forma 

o modelo behaviorista estava mais ajustado as competências esperadas pelos técnicos que 

operavam as máquinas, os quais conduziam esse crescimento econômico.  

Saviani (2008) esclarece que o modelo behaviorista buscava tratar o ser humano 

como um organismo natural, enfocando a sua forma de reagir ao meio ambiente natural, isto 

é, priorizando o seu comportamento e não a sua consciência. Com base nesse pensamento, a 

organização escolar passou a ser estruturada sobre um enfoque sistêmico e no controle do 

comportamento.  

Sobre esse aspecto Freitas (2007) traz as considerações de Vygotsky que considera 

que a psicologia oferecida pelo behaviorismo estuda de maneira isolada o comportamento. 

Ele, entretanto, acredita que consciência e comportamento são aspectos integrados de uma 

mesma unidade. Dessa forma, o behaviorismo centra-se em estudos e na realização de 

experiências em torno da motivação e no desenvolvimento individual, sem apresentar de que 

maneira essas ações repercutem na formação da inteligência.  

Essas idéias refletiram numa educação estruturada em uma “pedagogia tecnicista”, o 

que acabou por tornar o processo educativo do tipo objetivo e operacional.  

Para Saviani (2008), a pedagogia tecnicista buscou planejar o ensino de modo que o 

dotasse de uma organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que 

pudessem pôr em risco a eficiência da educação. Isso significa que a dimensão afetiva do 

indivíduo não deveria se fazer presente no âmbito educacional.  

A pedagogia tecnicista, em síntese, traz o professor e o aluno como elementos 

secundários, sendo dada ênfase a organização racional dos meios. De fato, o objetivo era 

transpor para a escola o sistema fabril. 

1.3.3 (1979-1991) 

Somente no final do ano de 1979, iniciou-se no Brasil uma abertura democrática 

alcançada através da ascensão de partidos políticos que se opuseram ao governo militar, 

culminando no Governo de Figueiredo. Em 1985 instaurou-se o período conhecido como 

Nova República.  
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Essa época foi marcada por fortes propostas a serem realizadas no âmbito 

educacional. Nela surgiu a concepção libertadora formulada e difundida por Paulo Freire, 

dando origem a “educação popular”, que se baseava numa educação voltada para o povo.  

Um pouco depois surge à proposta da pedagogia crítica social dos conteúdos, 

apresentada por José Carlos Libâneo, que defendia a idéia de que se por um lado o professor 

garantia a ligação dos conhecimentos com a experiência concreta dos alunos, por outro lado 

cabia ao professor ajudá-los a ultrapassar os limites de sua experiência cotidiana.  

Na perspectiva de Saviani (2008), as relações pedagógicas entre professor e aluno se 

concretizam na medida em que o aluno entre com as sua vivências e o professor com 

conteúdos e modelos que permitam compreender e ultrapassar a experiência imediata.  

Outra proposta pedagógica foi a pedagogia histórico-crítica que tinha fortes 

aproximações com a psicologia histórica cultural desenvolvida por Vygotsky.  

Essa pedagogia caracterizava pelo ato de produzir, direta ou intencionalmente, em 

cada indivíduo a humanidade que é alcançada de maneira coletiva.   

Já se pode perceber, de maneira mais significativa a presença da dimensão afetiva: 

A prática social põe-se, portanto, como ponto de partida e o ponto de chegada da 
prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte da prática social em 
que professor e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, 
posições distintas, condição para que travem uma relação fecunda na compreensão e 
no encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social (SAVIANI, 
2010, p.422). 

Cabe salientar que as tentativas em se implantar políticas educativas como essas 

foram, de modo geral, frustrantes, pois nesse período histórico estava instalada a ditadura 

militar no Brasil e essas propostas pedagógicas poderiam despertar uma conscientização da 

população quanto ao seu papel na sociedade.  

Ao longo da nossa história a educação se estruturou mediante a uma caminhada de 

retrocessos e avanços que foram significativos para a configuração das relações sociais que 

temos hoje. 

1.4 O ENSINO DAS CIÊNCIAS NO BRASIL E SUA CONEXÃO COM A AFETIVIDADE: 

DO PERÍODO COLONIAL AO REPUBLICANO  

No período entre 1500 – 1822, a economia brasileira era baseada na agricultura e na 

navegação. Esse fato viabilizou a criação de estabelecimentos que deveriam ser organizados 

com base na estrutura econômica do país. Dessa forma, foram criadas as escolas de 

navegação, com o objetivo de conduzir o estudo da matemática, necessário para a função de 
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pilotagem e o conhecimento dos fenômenos naturais e para permitir o exame direto do tempo. 

Nessa época ainda não existia no currículo escolar as disciplinas de matemática e física, pois 

o que era ensinado restringia-se a um modelo sistemático de ensino. Na verdade, o ensino das 

ciências ficou por muito tempo restrito a uma política utilitarista. 

Foi somente no século XVIII que apareceram contestações mais significativas na 

educação. O Marquês de Pombal, após a expulsão dos jesuítas de Portugal e das colônias, 

consumou uma reforma profunda no ensino, introduzindo programas, métodos e escolhas de 

professores, e instaurando nos Colégios um novo estilo pedagógico, com o estatuto 

reformulado concebendo a inserção das ciências nas escolas. 

Incutir o espírito científico nos alunos e ponto em que cada passo se insiste. Em vez 
inutilidades da escolástica, prescreve-se o conhecimento das regras newtonianas 
estabelecidas na Filosofia Natural. Raciocínios teóricos, todos derivarão de 
princípios plenamente demonstrados por qualquer das disciplinas fundamentais – a 
Física, a Matemática, a Química, a Botânica, a Farmacologia e a Anatomia. 
(CARVALHO & MARTINS, 2004, p. 153) 

Segundo Carvalho e Martins (apud NARDI, 2004), por influência das reformas foi 

criada a sociedade científica do Rio de Janeiro, que teve como objetivo a difusão do 

conhecimento físico. Criaram-se campos de Botânica, Física, Zoologia, Química e 

Mineralogia. Anos depois, ela passou a ser a Sociedade Literária do Rio de Janeiro, mas em 

1974, foi fechada por razões políticas. A criação do Seminário de Olinda, em 1800 teve como 

tentativa promover uma mudança nas bases educacionais que ainda perduravam sobre a 

influência da Colônia Portuguesa. O objetivo do Seminário era instituir o ensino das ciências, 

vinculado ao espírito investigativo. Entretanto, os interesses políticos mais uma vez 

prevaleceram, pois, era muito conveniente para os portugueses inibir a instalação de 

instituições coloniais que pudessem ameaçar os seus interesses.  

Com a chegada da Corte portuguesa no Brasil, iniciaram-se modificações na 

estrutura organizacional da Colônia. Carvalho e Martins (apud NARDI, 2004) informaram 

que foram criadas instituições, como o Colégio Médico-Cirurgico da Bahia, a Biblioteca 

Nacional, o Real Horto, o Museu Real, a Imprensa Regia, etc., todas as criações foram 

novamente intencionadas.  

Tanto que a criação de uma Universidade brasileira, feita por José Bonifacio, com o 

objetivo de criar núcleos de Química, Física e Mineralogia, não perdurou, uma vez que a 

Corte não enxergou tal ação como algo que pudesse promover o desenvolvimento das 

ciências. Pelo contrario, implicava em um investimento sem retorno, visto que já existiam as 

escolas técnicas profissionalizantes com a mesma função. Para o autor a instalação dessas 
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instituições representa a primeira ação governamental significativa no campo das ciências e 

da educação brasileira.  

Após a proclamação da Independência do Brasil, o ensino das ciências não ganhou 

espaço significativo na nossa história. Os cientistas europeus, que passavam muito tempo 

explorando vários territórios não se interessavam pela cultura do país.  

Na década de 1820, a introdução das aulas práticas de Física e de Química foi 

ministrada no Museu Nacional. E a partir de 1832 a Física foi concebida como disciplina 

autônoma, ainda, porém, demoraria anos para que surgissem as primeiras pesquisas nessa 

área.  

O interesse pela Física e pela Química se intensificou em 1837, com a criação do 

Colégio Dom Pedro II e com a abertura das escolas politécnicas. Entretanto, a qualidade de 

ensino ainda era limitada dentro dos parâmetros europeus. Nessa perspectiva Carvalho e 

Martins (2004) reportam ao escrito de Louis Agassi. 

[...] em nenhuma parte do Brasil vi um estabelecimento de instrução, onde os 
métodos aperfeiçoados sejam tão altamente apreciados, tão geralmente adotados. Os 
cursos de Matemática, de Química, de Física e de Ciências Naturais são extensos e 
seriamente feitos, mas mesmo nestes estabelecimentos notei a mesquinharia dos 
meios de demonstração prática e experimental: os professores não me parecem ter 
suficientemente compreendido que as ciências físicas não se ensinam unicamente ou 
principalmente com manuais. (AGASSI, 1866, apud CARVALHO & MARTINS, 
2004, p. 156)  

Pode-se inferir que não existia uma relação entre a prática e a teoria no ensino das 

ciências, alem disso, pela descrição apresentada o professor considera os alunos como meros 

depositantes de conteúdos. Alguns resquícios presentes na estrutura do ensino de ciências 

daquela época permanecem enraizados até hoje.  

Segundo Santos (2005), mesmo com os avanços em vários campos de estudo, até o 

final da última década do século XIX, tinha-se um enorme desconhecimento do 

comportamento humano e esta deficiência refletia-se nas relações entre professores e alunos e 

nas metodologias de ensino. Assim, pode-se considerar que através do avanço da psicologia, 

que surgiu da Biologia Anatômica, tornou-se possível entender o modo de pensar do ser 

humano, alcançado através da compreensão dos seus sentimentos e emoções, permitindo 

dessa forma o entendimento das relações entre o aprendizado e a inteligência do indivíduo.  

O modelo brasileiro baseado na exportação de produtos agrícolas, não favoreceu a 

investigação científica e o desenvolvimento tecnológico, uma vez que a mão -de - obra 

escravocrata era muito barata. Dessa forma, a organização economia do país impedia 
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vertiginosamente o avanço da ciência. Enquanto nos países europeus, a prática de ensino e 

pesquisa de ciências nas universidades já era um marco cultural.  

No que se refere à implantação do ensino de Física nas Universidades brasileiras, 

pode-se considerar que a graduação em Física teve seu início regular apenas em 1934, com a 

criação de “Sciencias Physicas” na Faculdade de Philosophia, Sciencias e Letras da 

Universidade de São Paulo (USP). Logo depois de sua criação formaram-se jovens que em, 

pouco tempo, tiveram projeção internacional. 

Para Carvalho e Martins (apud NARDI, 2004) predominava na história do Brasil 

uma visão utilitarista, tanto que em 1951, mediante o desfecho trágico da segunda guerra 

mundial, o governo iniciou um processo de incentivos a pesquisa no campo da energia 

nuclear. A partir disso criou-se o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), um órgão que 

surgiu para apoiar as pesquisas em Física Nuclear. Além disso, em virtude do crescente 

processo de industrialização, o governo introduziu a disciplina de Física no currículo escolar 

do ensino fundamental e médio, como forma de atrair estudantes para a formação superior 

nessa área do conhecimento, mas o ensino ficou restrito a um modelo tradicional, ficando a 

cargo de professores que desconheciam as relações entre Sociedade, Tecnologia e Ciência. 

Portanto, sem considerar as concepções modernas de educação 

Ainda segundo os autores em 1969, por ordem do governo ditatorial, muitos 

cientistas foram exilados em outros países. Esse quadro permaneceu até o fim do regime. 

Objetivando a corrida pela modernidade, a comunidade científica entrou na década de setenta 

abraçando a luta por uma política científica consistente. 

Nas décadas de 1980 e 1991, tendo em vista as mudanças no campo político e no 

ensino das ciências, a produção do país voltou-se para o avanço tecnológico. Dessa forma, o 

incentivo a ciência tornou-se irremediável, pois não se era possível separar tecnologia da 

ciência. Portanto, havia necessidade de uma melhoria no ensino das Ciências no Brasil e no 

mundo, aproximando-o das necessidades permanentes da sociedade em que os indivíduos 

estão inseridos. Assim, nesse período, o ensino de ciências tornou-se praticamente teórico e 

parte dos docentes não tinha formação adequada para lecionar a disciplina, possuindo uma 

visão tecnicista de ensino.  

Em síntese a descrição histórica apresentada nesse capítulo permite constatar que a 

educação no Brasil de 1500-1991 revelou-se marcadamente autoritária e antidemocrática. As 

práticas concebidas ao longo da história do ensino brasileiro impossibilitaram que o homem 

se tornasse um indivíduo conhecedor de sua posição social, pois a ausência da dimensão 
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afetiva impediu o funcionamento de estímulos adequados à formação de uma consciência 

crítico-reflexivo.  

Conforme Ribeiro (2010) uma educação afetiva permite desenvolver sujeitos críticos 

e com opinião própria, uma vez que esses sujeitos têm conhecimento de seus direitos e deveres. 

Assim, para a autora a afetividade é fundamental para o desenvolvimento de um indivíduo crítico, 

autônomo, reflexivo e responsável.  

De maneira semelhante Wallon (apud Ribeiro, 2010) considera que a afetividade tem o 

papel de transformar e libertar, função que deve possuir uma educação voltada para colaborar com 

o desenvolvimento intelectual, social e cultural dos sujeitos. Pois o desenvolvimento cognitivo 

possibilitará o registro e a reflexão do passado, a análise do presente e a projeção para o futuro. 

Acreditando na importância da dimensão afetiva para a constituição do sujeito 

propomos verificar os desdobramentos da afetividade no contexto da sala de aula, 

entendendo-a como propiciadora do processo ensino-aprendizagem. 
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CAPÍTULO 2 

2 PRINCIPIOS TÉORICOS SOBRE AFETIVIDADE E 

APRENDIZAGEM 

O presente estudo adota como base teórica a teoria psicogenética de Henri Wallon 

(1971, 1975a, 1975b, 1995) e a abordagem histórico-cultural de Lev Vygotsky (1984, 1988, 

1998) que serviram de base para a investigação quanto ao papel da afetividade no processo 

ensino-aprendizagem. Ambos são teóricos reconhecidos e defendem a idéia do 

entrelaçamento entre afetividade e cognição. 

A opção por Wallon se deve à dedicação de grande parte de seu trabalho ao estudo da 

afetividade, possibilitando compreender como a ação afetiva dentro da sala de aula produz 

práticas de ensino mais humanizadas que auxiliem na construção do conhecimento. Já a 

escolha por Vygotsky, deu-se em decorrência do aspecto bidirecional entre aprendizagem e 

desenvolvimento, pois o autor considera que esse processo está pautado nas interações 

sociais. 

É importante ressaltar que diversos trabalhos de Wallon e Vygotsky apóiam-se no 

materialismo histórico-dialético, o que permite uma aproximação entre eles. Ambos acreditam 

que a relação entre o sujeito e meio social acontece por meio de mediações que permitem ao 

homem ser transformado pela natureza e esta por sua vez transformada pelo homem. Para 

Vygotsky a principal mediação na relação sujeito e meio social é a linguagem, e para Wallon 

é a emoção, considerada por ele uma linguagem anterior a própria linguagem. Além disso, 

ambos consideram que o afetivo e o cognitivo se relacionam promovendo o desenvolvimento 

do indivíduo.  

2.1 A AFETIVIDADE NA CONCEPÇÃO DE HENRI WALLON   

Henri Wallon nasceu e viveu na França entre 1879 a 1962. Tendo vivido durante a 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918), utilizou de sua formação em medicina para tratar dos 

soldados feridos e observar os efeitos que as lesões cerebrais provocavam sobre os processos 

psíquicos. A partir disso, desenvolveu seus primeiros estudos na área da neurologia, 

culminando mais tarde no interesse pela psicologia, em particular pelo desenvolvimento 

infantil, pois acreditava que a origem do processo psíquico encontrava-se na infância. A teoria 

de Wallon tem como ponto central a psicogênese da pessoa completa, dotada de três 

conjuntos funcionais: o motor, o afetivo e o cognitivo.  
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Wallon soube privilegiar a relação entre os domínios afetivos e cognitivos, na 

medida em que se ocupou por estudar a passagem do orgânico ao psíquico, verificando que, 

nesse processo, ocorre simultaneamente o desenvolvimento de ambos os domínios.  

Tendo em vista as múltiplas interpretações que o termo afetividade retrata, 

consideramos como ponto de partida da pesquisa a definição de afetividade tratada por 

Tassoni (2008) à luz da teoria Walloniana:  

[...] a afetividade refere-se a uma gama de manifestações, revelando a capacidade do 
ser humano de ser afetado pelos acontecimentos, pelas situações, reações das outras 
pessoas, bem como por disposições internas do próprio indivíduo. (TASSONI, 2008, 
p. 1) 

A afetividade nesse sentido pode ser compreendida como uma dimensão ampla, 

estando relacionada a fatores de natureza orgânica, sociocultural e de aspectos relacionados ao 

desenvolvimento do próprio indivíduo. Por tratar-se de um tema abrangente, a afetividade 

nesse estudo foi delimitada aos conjuntos posturais que revelam reações de satisfação, humor 

e atitudes que condicionam o comportamento e repercutem no processo ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido Galvão (1995) afirma que 

A ótica Walloniana constrói uma criança corpórea, concreta, cuja eficiência 
postural, tonicidade muscular, qualidade expressiva e plástica dos gestos informam 
sobre os seus estados íntimos. O olhar se dirige demoradamente para a sua 
exterioridade postural, aproveitando todos os indícios. Suponho eu que a sua 
instabilidade postural se reflete nas suas disposições mentais, e a sua tonicidade 
muscular dá importantes informações sobre seus estados afetivos. (GALVÃO, 1995, 
p. 98) 

Em consonância com os conjuntos posturais Mahoney (2004), baseado na teoria 

Walloniana, considera que é no entrelaçamento do desenvolvimento motor, do 

desenvolvimento cognitivo e da dimensão afetiva que se constitui a formação de valores, 

vontades, interesses, necessidades, motivações que dirigirão escolhas, decisões ao longo da 

vida 

Dessa forma os conjuntos funcionais, chamados de motor, afetivo e cognitivo, são 

fundamentais para compreender a formação do ser humano.  

Assim, o estudo aqui apresentado tem como proposta abordar, de maneira detalhada, 

cada um desses conjuntos funcionais, sendo que o maior enfoque será dado ao domínio 

funcional da afetividade, porque neste estudo foi dada uma atenção maior às ações e reações 

afetivas dos participantes da pesquisa, e ao efeito que esses comportamentos provocam no 

processo ensino-aprendizagem em sala de aula.  
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Sobre o conjunto funcional motor, Wallon (1975b) o considera como um dos 

primeiros conjuntos funcionais do indivíduo. Até aparecer a palavra, a criança nos primeiros 

anos de vida apenas dispõe dos movimentos relacionados com as suas necessidades, ou o seu 

humor, bem como, as situações que sejam susceptíveis de exprimi-las. A dimensão motora, a 

qual se refere às funções responsáveis pelos movimentos que são realizados em várias partes 

do corpo para se ajustar às diferentes situações do meio. Ela está vinculada aos demais 

conjuntos funcionais (afetivo e cognitivo), pois antes de agir diretamente sobre o meio físico, o 

movimento atua sobre o intelecto, mobilizando as pessoas pelas emoções.  

Para Wallon (1979) a dimensão motora encontra-se primeiramente ligada às 

capacidades fundamentais, e quando alcança o controle dominante da inteligência permanece 

ainda implicado nas formas sob as quais se exterioriza e se despende a atividade psíquica. É 

importante ressaltar que a ação de se comunicar não está restrita ao simples fenômeno de 

fonação (ato verbal), sendo representada também pela forma como o ser humano atua sobre o 

meio.  

Mahoney e Almeida (2000) afirmam que na concepção Walloniana o movimento 

pode ser apresentado de três formas: movimentos de equilíbrio, movimentos de preensão e de 

locomoção, e reações posturais. Todas se iniciam na infância e se aperfeiçoam ao longo do 

desenvolvimento do indivíduo, permitindo mudanças nas relações com o meio exterior. Pelos 

movimentos de equilíbrio entende-se o reajustamento do corpo a procura de posturas 

necessárias e de pontos de apoio apropriados. Inicialmente na posição deitada, em seguida 

sentada, de joelhos e finalmente em pé. Os movimentos de preensão e de locomoção 

compreendem-se como os deslocamentos do corpo e dos objetos no espaço. Já as reações 

posturais, abrangem os deslocamentos dos segmentos corporais, que permitem as expressões 

faciais, mímicas e atitudes. 

No que concerne ao segundo conjunto funcional – o afetivo – Wallon (1995) o 

considera como o primeiro meio de sobrevivência do recém nascido, pois do choro, dos 

gritos, das gesticulações do bebê emerge uma reação de insatisfação diante de algo e a partir 

disso o adulto manifesta uma ação para atender as necessidades da criança. 

As influências afetivas que rodeiam a criança desde o berço não podem deixar de 
exercer uma ação determinante na sua evolução mental. Não porque criem 
inteiramente as suas atitudes e as suas maneiras de sentir, mas, pelo contrário, 
precisamente porque se dirigem, à medida que eles vão despertando, aos 
automatismos que o desenvolvimento espontâneo das estruturas nervosas mantém 
em potência e, por seu intermédio, às reações íntima e fundamental. Assim se 
mistura o social com o orgânico. (WALLON, 1995, p. 141). 
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Quando Wallon (1995) afirma que o social e o orgânico se misturam, ele parte da 

idéia de que a estrutura do ser humano necessita da intervenção dos diferentes sistemas 

simbólicos desenvolvidos pela cultura para se atualizar, portanto, constituem um par 

inseparável. A afetividade é, sem dúvida, importante na fase inicial de vida, e ela se estende 

com o tempo a emoções, sentimentos e paixão, as quais se mantêm por toda a vida com uma 

função social de mobilização e de comunicação com o outro. Em vista disso, a dimensão 

afetiva apresenta-se ao longo da vida em três momentos marcantes: emoção, sentimento e 

paixão, descritos por extenso a seguir. 

Emoção: refere-se à exteriorização da afetividade, o que significa dizer que o 

indivíduo revela para o meio a percepção que tem de si mesmo através de modificações na 

mímica e na expressão facial. Wallon (1971, p. 30) esclarece que “a emoção corresponde a 

um estádio da evolução psíquica situada entre o automatismo e a ação objetiva, entre a 

atividade motriz, reflexa, de natureza fisiológica e o conhecimento”. Na obra de Wallon as 

emoções são sistemas de atitudes que são entendidas como expressões corporais 

fundamentadas na integração de emoções, pensamentos e intenções, revelando uma 

predisposição para alguma ação. Essas atitudes geram processos de comunicação: a) não 

verbal - (contato físico, expressão facial, proximidade, etc.) e b) verbal (apoio, elogio, 

incentivo, etc.). Assim, a emoção compreende uma ligação entre o orgânico e o social, que a 

principio reduz a capacidade cognitiva, mas no decorrer das situações depende do 

funcionamento do cérebro para garantir o controle dos instintos, todavia se a emoção 

predominar poderá produzir no indivíduo ações desorganizadas. Dessa forma, entre emoção e 

atividade intelectual existe convergência e antagonismo. Isso pode ser atribuído ao fato do 

humano assumir uma dimensão orgânica e social, no entanto o equilíbrio é que favorecerá a 

administração desses dois aspectos, de maneira que não deva haver sobreposição de um sobre 

o outro, mas a interação necessária para o processo de construção da pessoa.  

Sentimento: corresponde à expressão representacional da afetividade não implicando 

reações instantâneas e diretas como na emoção, consiste no indivíduo em um estado mais 

permanente, podendo prolongar-se por muito tempo. Pode ser traduzido através da mímica e 

da linguagem.  

Paixão: externa a situação a partir das representações mentais, tende a ser muito 

intensa e profunda e se configura de maneira velada. Aparece com a capacidade de tornar a 

emoção silenciosa, esperando um momento para agir apropriadamente. Geralmente é vista nas 

manifestações de ciúmes, exigências e exclusividades.  
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O terceiro conjunto funcional - o cognitivo - refere-se ao desenvolvimento 

intelectual, da inteligência emocional e discursiva, que ao interagirem entre si tornam-se 

responsáveis pela constituição da pessoa.   

Na fase inicial da vida não é possível notar a presença de uma linguagem verbal. O 

termo “verbal” é utilizado por que nessa etapa existe o processo de comunicação que é 

efetivado através dos gestos da criança, seja através do riso, choro, grito. Assim, pode-se dizer 

que no bebê, a emoção produz uma comunicação forte e primitiva.  

Nesse estágio do desenvolvimento a inteligência emocional torna-se primordial para 

a sobrevivência da criança que até o momento desfruta apenas desse veículo de comunicação, 

entretanto mais tarde tende a começar a descrever melhor o que está vendo. 

Segundo Wallon (1995, p. 179) as primeiras frases são optativas ou imperativas, 

feitas em única palavra ou em silabas repetidas, são necessárias muitas e lentas tentativas para 

a criança ajustar cada uma delas ao seu significado próprio.  

Portanto, aparece primeiramente na infância uma inteligência simbólica, que evolui 

do pensamento sincrético, confuso, geral, sem distinções e emerge para o conflito entre as 

palavras e as coisas.  

Nesse processo do desenvolvimento da linguagem é que se amplia o pensamento 

mais complexo e explicativo.  

Através da linguagem, o objeto do pensamento torna-se concreto, permitindo ao 

indivíduo fixar, exprimir e analisar o presente. Assim, pode-se inferir que a linguagem é capaz 

de conduzir o pensamento, sendo capaz de sustentá-lo, portanto, linguagem e pensamento 

estruturam-se reciprocamente.  

Para Wallon (1971) a afetividade e a inteligência constituem um par inseparável na 

evolução mental, pois ambas têm funções bem definidas e, quando associadas, permitem à 

criança atingir níveis de evolução cada vez mais elevados.  

Wallon afirma ainda que o desenvolvimento da inteligência, em grande parte, é 

função do meio social. Para isso, tornam-se necessários os instrumentos de origem social, 

como a linguagem e os diferentes sistemas simbólicos desenvolvidos pela cultura, inclusive 

os aspectos contidos nas dimensões afetivas das interações que ocorrem durante toda a vida 

do indivíduo.  

 

 



37 
 

 
 

2.2 CONTRIBUIÇÕES DE VYGOTSKY ACERCA DE AFETIVIDADE, 

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

Os estudos de Vygotsky procuraram estabelecer uma relação entre desenvolvimento, 

aprendizagem e ensino-aprendizagem escolar, mediados pelos processos psicológicos 

superiores, entre ela a memória voluntária, atenção consciente, pensamento, afetividade, etc..  

Os processos psicológicos superiores tipicamente humanos utilizam como base os 

instrumentos mediadores de aprendizagem - os signos - que facilitam o controle do 

comportamento através de atos conscientes. Na verdade, por meio dos signos, o indivíduo 

pode controlar voluntariamente sua atividade psicológica e ampliar sua capacidade de 

acumular informações.  

Vygotsky (1984) acredita que “[...] a verdadeira essência da memória humana (que a 

distingue dos animais) está no fato de os seres humanos serem capazes de lembrar, ativamente 

com a ajuda de signos”. Essa etapa do desenvolvimento do pensamento centrada na presença 

de estímulos e signos refere-se a um dos pontos importantes da teoria histórico-cultural de 

Vygotsky. 

Dessa forma a aprendizagem de signos é alcançada essencialmente por meio da 

participação do indivíduo em situações de interação social, uma vez que as funções superiores 

originam-se sempre entre pessoas. Ocorrendo fundamentalmente no processo de interação em 

que um membro do grupo mais competente auxilia esse indivíduo na aplicação dos signos em 

diversas situações e contextos sociais, posteriormente refletindo em seu desenvolvimento. Por 

isso considera a criança como um ser social desde o momento de seu nascimento e a 

linguagem como uma marca histórico-cultural.  

Assim, o processo de internalização é fundamental no desenvolvimento do 

funcionalismo psicológico humano, pois se por um lado o desenvolvimento está atrelado à 

aprendizagem, por outro, para determinados tipos de aprendizagem é necessário possuir certo 

grau de desenvolvimento. Neste sentido aprendizagem e desenvolvimento possui o caráter 

bidirecional.  

Para Vygotsky a extensão do processo de internalização está relacionada à formação 

de conceitos caracterizada paralelamente pelo conhecimento espontâneo e científico. Na 

concepção de Rosa & Rosa (2004) por conceito espontâneo entende-se aquele que o indivíduo 

aprende no seu dia-a-dia, no contato com os objetos e suas derivações no seu próprio 

ambiente de convivência. Já pelo científico entende-se o conceito assimilado de forma 

sistematizada, transmitido intencionalmente por metodologias específicas e decorrentes do 
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processo ensino-aprendizagem desenvolvido no ambiente escolar que progride com o 

desenvolvimento das relações sociais.  

No entendimento de Oliveira (1992) a cultura e as relações sociais propiciam ao 

homem ser compreendido nas suas duas dimensões, afetiva e intelectual, sendo que ambas se 

interrelacionam. 

É importante salientar ainda que, segundo Oliveira (1992, p.80): 

[...] a cultura não é pensada por Vygotsky como um sistema estático ao qual o 
indivíduo se submete, mas como uma espécie de ‘palco de negociações’ em que 
seus membros estão em constante processo de criação e de reinterpretação de 
informações, conceitos e significados. Ao tomar posse do cultural, o indivíduo o 
torna seu, passando a utilizá-lo como instrumento pessoal de pensamento e ação no 
mundo (OLIVEIRA,1992, p.80). 

Tendo em vista que o aspecto intelectual está ligado ao afetivo, Vygotsky combateu 

a visão dualista proposta na época, buscando construir uma teoria pautada na interseção entre 

afetividade e cognição, entendendo-as como fundamentais para a compreensão do 

funcionamento psicológico humano. Deixou claro, portanto, que a separação entre 

pensamento e afeto implica no entendimento das causas do próprio pensamento, uma vez que 

a sua compreensão dependem dos motivos, necessidades, interesses e motivações que o 

fundamenta. Dessa forma é possível entender que o autor compreende o homem como um ser 

que raciocina, mas também alguém que sente, sensibiliza-se e emociona-se.   

Entende-se que as dimensões do afeto e da cognição estariam desde cedo 

relacionadas, antes mesmo de a criança freqüentar a escola. Entretanto, a vida emocional 

conectada a outros processos psicológicos e ao desenvolvimento da consciência é fortemente 

reafirmada na sala de aula através da relação aluno-professor e aluno-aluno que pode refletir 

em uma aprendizagem embasada na afetividade, linguagem e cognição.  

Assim, de acordo com a visão Vygotskiana podemos considerar que o aluno sozinho 

não dispõe de estruturas internas para promover uma aprendizagem efetiva, necessitando de 

um mediador na relação aluno e conhecimento. Devendo dessa maneira, buscar na sua prática 

pedagógica criar Zonas de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que pode ser compreendida 

como a diferença entre a capacidade que a pessoa tem de realizar tarefas com a ajuda de 

outros e aquelas que pode realizar de maneira independente. 

[...] aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de 
desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo que uma criança pode fazer por 
assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã. (VYGOTSKY, 1984, p.98) 
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É importante considerar que na ZDP, o professor atua de forma explícita, 

interferindo no desenvolvimento dos alunos, provocando avanços que não ocorreriam 

espontaneamente. Por isso, Vygotsky atribui uma extrema importância à linguagem, 

considerando que ela é capaz de contrastar, negociar e eventualmente fazer com que o aluno 

revele suas emoções e sentimentos, contribuindo para a transmissão do conhecimento 

acumulado historicamente pela Humanidade.  

Para Rosa & e Rosa (2008), “o professor que utiliza em suas práticas pedagógicas 

uma linguagem próxima a do contexto sociocultural dos seus alunos atingirá de maneira mais 

significativa os seus objetivos”. É nesse sentido que a teoria Vygotskyana sobre Educação 

constituiu em uma abordagem da transmissão cultural, tanto quanto do desenvolvimento.  

Vygotsky (1988) considera a escola como o lugar fundamental ao desenvolvimento. 

Para ele, desenvolvimento e aprendizagem estão intimamente relacionados. Só há 

desenvolvimento se realmente houver aprendizagem, considerando que o desenvolvimento 

cognitivo é conseqüência do conteúdo a ser apropriado pelo indivíduo e das relações que 

ocorrem ao longo do processo da educação e ensino. 

Ainda segundo Rosa e Rosa (2008) ao ensinar o professor deve o fazer de maneira 

participativa, dialogada, de maneira que cada aluno possa expor as suas idéias proporcionando 

um ambiente favorável a apropriação dos conceitos e fenômenos físicos. 

Na verdade a teoria de Vygotsky parece apontar para um ensino em que o diálogo e a 

transferência de saberes sejam questões centrais no cotidiano das escolas. Uma educação em 

que professores e alunos tenham autonomia no processo de construção do conhecimento, em 

que não seja tratado de forma dogmática e esvaziado de significado.  

2.3 COGNIÇÃO E AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PEDAGÓGICA SEGUNDO WALLON 

E VYGOTSKY 

A escola, atualmente é um espaço onde o aluno permanece grande parte de sua vida. 

Assim, além de participar da construção do conhecimento, a escola deve funcionar como 

minimizadora de conflitos entre os sujeitos. Entretanto, para que isso ocorra é necessário 

conhecer a criança em toda a sua complexidade, proporcionando situações que contribuam 

com essa visão integral de desenvolvimento. Wallon considera que o entendimento dessa 

complexidade requer o estudo da pessoa completa constituída em seus aspectos afetivos, 

cognitivos e motores, que exigem igualmente o estudo do meio, pois, o meio é o espaço que 

molda o sujeito.  
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Wallon (1975a) considera que a instituição escolar falha no momento em que 

desconhece as características do funcionamento da mente humana em suas fases de 

desenvolvimento, não conhece os conteúdos culturais que permitam contextualizar 

corretamente os alunos; como também falha ao desconhecer a história de vida de cada aluno. 

Dessa forma a escola possui responsabilidade sobre a constituição da pessoa (aluno), uma vez 

que é nesse meio que se realiza também o processo de humanização, alcançado através da 

interação com o outro num processo de mediação cultural. 

Segundo Nunes e Silveira (2009), na psicologia Histórico- cultural de Vygotsky, as 

capacidades intelectuais resultam das relações sociais, históricas e culturais construídas pelo 

Homem. O conhecimento pode avançar através das novas aprendizagens que o ser humano 

vai efetivando, a partir, por exemplo, da mediação do professor. 

Nessa perspectiva Vygotsky (1998) afirma  

em qualquer circunstância,“o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto 
passa através de outra pessoa”, isto é, a criança não aprende sozinha, mas parte do 
interpessoal, do social, para chegar ao intrapessoal, ao subjetivo, ao pessoal, 
passando, portanto, pela mediação dos mais experientes. Na escola, realiza-se esse 
mesmo trajeto, e nele desempenha função especial a mediação do professor, tanto no 
ensino em geral, quanto, e mais especificamente, na aprendizagem dos conceitos 
científicos. (VYGOTSKY, 1998, p.40) 

 

Dessa forma, pode-se considerar que um professor afetivo com seus alunos, que busca 

a aproximação e atua como mediador entre os alunos e o objeto de conhecimento, atuará na 

Zona de Desenvolvimento Proximal. A afetividade é vista então, como um estímulo que 

gerará a motivação para aprender. 

Mahoney e Almeida (2000) com base nas idéias Wallonianas afirmam que o 

professor deve observar seus alunos atentando-se para os indicadores de emoção presentes 

nos estudantes de maneira a diagnosticar momentos de baixa auto-estima no que diz respeito a 

sua capacidade de aprender. Para os autores uma das alternativas para minimizar esse 

problema é permitir que os alunos expressem seus sentimentos, portanto, o professor é um 

profissional das relações e a sala de aula uma oficina de convivência. 

Considerando que o aluno é um ser em formação e segundo Wallon (1968) 

afetividade e inteligência são essenciais na constituição da personalidade. Então o processo de 

ensino-aprendizagem deve relacionar o racional, o emocional e o sentimental que são 

fundamentos básicos para a produção e apropriação do conhecimento. Através da interação 

entre essas dimensões é possível desenvolver uma aprendizagem mais significativa, o que traz 

como conseqüência, o sucesso do aluno ao se apropriar do objeto de conhecimento em 

questão.  



41 
 

 
 

Wallon (1975a) atribui grande importância a formação psicológica dos professores, 

afirmando que a gênese do conhecimento adquirido por eles não pode ficar limitada aos 

livros. Deve ter uma referência perpétua nas experiências pedagógicas que eles próprios 

podem pessoalmente realizar. 

O processo ensino-aprendizagem, portanto, não deve restringir-se aos livros, mas no 

que se deve ensinar ao aluno (conteúdos escolares). Uma vez que se tem presenciado uma 

preocupação crescente com o cumprimento do currículo pedagógico, deixando em segundo 

plano a questão de como ensinar, ou seja, as medidas que devem ser tomadas para que a 

aprendizagem de fato se efetive.  

Segundo Leite e Tassoni (apud Colombo e Leite, 2007) a afetividade na escola não 

se entende apenas a relação face a face entre professor e aluno, mas compreende outras 

dimensões do trabalho pedagógico. Desde o trabalho prévio do professor ainda fora da sala de 

aula, até o momento em que o mesmo planeja suas estratégias de ensino ou ainda quando 

toma qualquer outra decisão que vise à aprendizagem do aluno.  

Na verdade a escola deve estar preparada para o desenvolvimento dos sujeitos 

potencialmente mais capazes, integralmente formados, onde corpo, intelecto e sentimentos sejam 

dimensões indissociáveis do mesmo ser, isso pode ser alcançado através da natureza da 

mediação, considerada um dos fatores determinantes para a qualidade dos vínculos que se 

estabelecerão entre professor, aluno e o objeto do conhecimento. 
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CAPÍTULO 3 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 

A presente pesquisa preocupou-se com a compreensão das interações professor-aluno 

com ênfase nos aspectos afetivos, especialmente no tocante aos conjuntos posturais, buscando 

estabelecer pontos de conexão com o processo ensino-aprendizagem em aulas de física. Para 

tanto, foi necessário o contato direto e o contato indireto com o professor e os alunos no 

contexto em que os fenômenos se processavam (sala de aula).  As informações coletadas 

através dos instrumentos de pesquisa adotados permitem análises qualitativas e quantitativas.  

As características mais comuns da pesquisa qualitativa segundo Bogdan e Biklen 

citado por Lüdke e André (1986, p.13), compreendem: 

- Contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está 

sendo investigados, na maioria das vezes, através do trabalho de campo. 

- Os dados coletados são predominantemente descritivos.  

- O interesse do pesquisador é verificar como os problemas se processam nas 

interações cotidianas; 

- Preocupação em retratar a perspectiva dos participantes.  

- A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 

Em síntese todas as características apresentadas ampliam as possibilidades de melhor 

entender a situação analisada permitindo que o pesquisador, através dos fenômenos 

constatados, faça suas próprias conclusões. Nessa perspectiva, Lüdke e André (1986) afirmam 

que os problemas na pesquisa qualitativa são estudados no ambiente em que eles ocorrem 

naturalmente. Por isso, esses tipos de estudos são também chamados de “naturalísticos”, ou 

sem qualquer manipulação intencional, significando que as situações não devem sofrer 

interferências do pesquisador, ou seja, é importante deixar que os participantes ajam de 

maneira espontânea.  

Para Martins e Bicudo (1989) a análise dos dados em um estudo qualitativo não 

pretende trazer conclusões nem soluções definitivas. Ao contrário, a pesquisa qualitativa em 

Psicologia, e também em Educação, trabalha com fenômenos, buscando uma compreensão 

particular daquilo que estuda.  

A análise quantitativa neste estudo está relacionada a contagens e a cálculos de 

médias na aplicação de um questionário com a finalidade de construir um ou mais gráficos 
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que mostrem alguma tendência comparável a gráficos similares produzidos ao longo de 

muitos anos de pesquisa. Esta análise quantitativa pode ser utilizada como subsídio para a 

análise qualitativa.  

3.2 PROCEDIMENTO TÉCNICO 

No que se refere ao procedimento técnico, à pesquisa se desenvolveu com base no 

método de estudo de caso. 

Na posição de Lüdke e André (1986) o estudo de caso como estratégia de pesquisa 

corresponde ao estudo de um caso, que pode ser simples e específico, como o de uma 

professora de escola pública, ou complexo e abstrato, como o das classes de alfabetização ou 

o do ensino noturno. O interesse, nesse tipo de estudo incide naquilo que ele tem de único, de 

particular, mesmo que posteriormente venham a ficar evidentes certas semelhanças com 

outros casos ou situações. Assim, pode-se concluir que o estudo de caso visa analisar um caso 

especifico, contextualizado. 

De acordo com André (2005), o desenvolvimento do estudo de caso realiza-se em 

três fases:  

- A fase exploratória. Momento em que o pesquisador entra em contato com a 

situação a ser investigada pra definir o caso, confirmar ou não as questões iniciais, localizar os 

sujeitos e definir os procedimentos e instrumentos de coleta de dados;  

- A fase de coleta dos dados. Ou de delimitação do estudo que propõe determinar os 

focos de investigação, uma vez que nunca será possível explorar todos os ângulos do 

fenômeno num tempo limitado e;  

- A fase de análise sistemática dos dados. Traçadas como linhas gerais para 

condução desse tipo de pesquisa, podendo ser em algum momento conjugada uma ou mais 

fase, ou ate mesmo sobrepor em outros, variando de acordo com a necessidade e criatividade 

surgidas no desenrolar da pesquisa.  

3.3 PROCESSO DE ESCOLHA DO CASO 

Como forma de buscar um professor que atendesse aos objetivos desse estudo, 

aplicamos questionários em algumas escolas estaduais de Aracaju com as melhores médias 

obtidas através do Índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB). Nas três primeiras 

instituições não encontramos o perfil de professor desejado para esse estudo.  



44 
 

 
 

Nesse ínterim sabendo que o professor do colégio onde eu atuava havia retornado do 

doutorado e tomando ciência de que a resolução 31/2008/ CONSU dessa instituição tem como 

umas das suas finalidades: 

Art. 4° - Instrumentalizar o educando para uma atuação crítica e produtiva no 
processo de transformação e construção consciente de uma sociedade justa, 
humanitária e igualitária.... Atuar na formação e desenvolvimento psicológico, 
social, cultural e afetivo do aluno, proporcionando conhecimentos e habilidades que 
lhe permitam prosseguir seus estudos.  

Assim, o referido Colégio corresponde aos pré-requisitos da pesquisa, uma vez que 

prioriza o desenvolvimento de uma educação humana e afetiva. 

Segundo entendo que o fato de atuar como professora substituta do referido Colégio 

desde 2010, auxiliará na coleta dos dados, pois se poderá contar com professores, alunos e 

com a direção da escola. Dessa forma, acredito que a proximidade com o objeto de pesquisa 

não corresponde ao entrave para a realização desse estudo nessa instituição. 

Nessa perspectiva, Lüdke e André (1986) afirmam que por muito tempo as bases da 

pesquisa se estruturaram sobre o paradigma positivista, que concebia a ideia da separação 

entre sujeito da pesquisa, o pesquisador, o seu objeto de estudo, numa posição de neutralidade 

científica, de modo que seus valores e preferências não influenciassem o seu ato de conhecer.  

Entretanto, a evolução dos estudos de educação permitiu concluir que o conhecimento se 

processa a partir da interrogação que o pesquisador faz aos dados, através de tudo que ele 

conhece do assunto.  

[...] o papel do pesquisador é justamente o de servir como veículo inteligente e ativo 
entre esse conhecimento acumulado na área e as novas evidências que serão 
estabelecidas a partir da pesquisa. É pelo seu trabalho como pesquisador que o 
conhecimento específico do assunto vai crescer, mas esse trabalho vem carregado e 
comprometido com todas as peculiaridades do pesquisador. (LÜDKE & ANDRÉ, 
1986, p.5) 

Assim, o pesquisador está implicado necessariamente nos fenômenos que conhece e 

as conseqüências do conhecimento que ajudou a estabelecer. 

Terceiro, o Colégio escolhido é considerado como uma instituição pública de grande 

referência no Estado de Sergipe. Portanto, houve interesse em saber como era estruturado o 

processo ensino-aprendizagem nas aulas de física dessa escola. 

Dessa forma decidi procurar o professor de física desse Colégio, explicando em 

linhas gerais os objetivos da pesquisa sem, contudo, detalhar que se tratava de um estudo que 

investigava aspectos afetivos. Procedi assim no intuito de não favorecer mudanças na sua 

atuação docente. 
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 O professor a quem, por questões de ordem ética, atribuo a denominação “Professor 

A” (PA) em algumas partes deste texto, foi solícito desde o primeiro momento e permitiu que 

observasse suas aulas durante uma unidade letiva, além de participar de uma entrevista e 

contribuir oferecendo todo material referente a esse período. 

3.4. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

A partir da delimitação do problema, o contexto escolhido para a coleta dos dados foi 

uma instituição da rede federal de ensino, situada na Grande Aracaju. Com o propósito de 

resguardar a identidade do professor optou-se por não revelar o nome do Colégio, tendo em 

vista que no momento, nessa instituição só existe dois docentes de física: o referido professor 

e eu.  

Além disso, foram selecionados seis alunos para a realização de entrevistas que se 

estabeleceu como a segunda etapa dos procedimentos metodológicos. Esses alunos foram 

escolhidos tendo em vista sua contribuição no decorrer das observações, como também por se 

constituírem representantes de um subgrupo de notas na disciplina física compreendidas como 

boas (10,0 - 7,0), intermediárias (7,0 - 5,0) e ruins (menor que 5,0). Deve-se levar em 

consideração que a média nesse Colégio é 7,0 e que os referidos alunos foram distribuídos da 

seguinte maneira: 1 bom, 3 intermediários e 2 ruins, no intuito de manter a proporção da 

classe no que diz respeito a distribuição das notas dessa disciplinas. 

Devemos salientar que para resguardar a identidade dos seis alunos que participaram 

mais ativamente da pesquisa adotamos os pseudônimos: Guilherme, Fernanda, Lucas, Laura, 

Vinícius e Taís. 

Como o referencial de base desse estudo é Henri Wallon e sabendo-se que ele 

considera o desenvolvimento da pessoa completa integrado ao meio em que ela está imersa, 

acompanhada de seu aspecto afetivo, cognitivo e motor, acreditamos ser imprescindível a 

descrição do contexto em que essa pesquisa foi elaborada.  

O Colégio atualmente funciona em três turnos: matutino, oferecendo o Ensino 

Fundamental Maior que atende 240 alunos (das 7 h às 11 h e 50 min); no vespertino, funciona 

o Ensino Médio para 201 alunos (das 13 h às 17 h e 50 min) e, no noturno, os projetos de 

extensão e EJA atendendo 160 estudantes (das 19 h e 30 min às 21 h e 30 min). Portanto, o 

alunado desse Colégio é constituído de crianças, adolescentes e adultos. Cada turma do 

Ensino fundamental e Médio é composta por no máximo 35 alunos. 
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No que se refere ao quadro docente é formado por 05 professores doutores, 09 

mestres e 22 especialistas. 

A direção Colégio é composta por um diretor e uma vice-diretora eleitos 

democraticamente pela comunidade escolar formada por professores, funcionários, pais e 

alunos. 

Ao longo de sua existência, o Colégio sofreu algumas transformações políticas e a 

partir do ano de 2010, buscando consolidar uma instituição escolar mais próxima das políticas 

afirmativas passou por algumas mudanças na linha pedagógica.  

O Colégio oferece um Projeto de Língua Portuguesa e Matemática para as turmas do 

sexto ano e sétimos anos. Essa iniciativa é uma medida aprovada pelos Conselhos 

deliberativos da escola, que tem como objetivo dar um acompanhamento mais individualizado 

a esses alunos, no sentido de minimizar as dificuldades de domínio da leitura e escrita e dos 

conteúdos curriculares necessários à formação da cidadania e a inserção desses alunos, no 

mercado do trabalho.  

Além disso, todos os professores durante a semana, no período de duas a quatro 

horas, destinam horários de atendimento (turno oposto) aos alunos que necessitam de um 

acompanhamento individualizado, visando melhorar os resultados escolares. Esses horários 

também são destinados a um diálogo entre professores e pais, imprescindíveis ao sucesso 

escolar.  

O Colégio, campo da pesquisa está inserido no Projeto do Governo Federal, 

desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) - Um Computador por Aluno (UCA), que 

visa promover a inclusão digital de professores e alunos.  

O equipamento desenvolvido para o programa é um computador portátil projetado a 

partir de padrões estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (Inmetro). 

As instalações físicas da escola são assim estruturadas: 

Dez salas de aula, uma biblioteca de pequeno porte, três laboratórios (Química, 

Física e Biologia), um anfiteatro, um laboratório de informática, duas salas de línguas 

(Francês e Inglês), uma sala de artes, uma sala de vídeo, uma sala de desenho geométrico e 

duas salas para os professores uma para cada área (ciências humanas e suas tecnologias, 

ciências exatas), uma sala de coordenação pedagógica e psicológica, uma sala de direção, uma 

sala de vice-direção, uma sala para secretária, uma cantina e uma quadra esportiva. Além de 
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possuir também como recursos audiovisuais: projetor de slides, som, retroprojetor e 

televisores.  

As salas de aula são bem iluminadas, com capacidade para 35 alunos, constituída por 

carteiras individuais, um quadro dividido em duas partes uma para a utilização do pincel e 

uma pequena para o uso do giz, sendo que estas não apresentam mais condições de uso, uma 

vez que os alunos fizeram rabiscos permanentes. Além de uma mesa para o professor, janelas 

com vista para o gramado da escola e quatro ventiladores (dois ao fundo da sala e dois à 

frente), os quais não são suficientes para arejar o ambiente. O Colégio, portanto, é amplo e 

apresenta uma estrutura satisfatória. 

Os dados para presente pesquisa foram coletados em uma única sala de aula do 

segundo ano do Ensino Médio do referido Colégio. Portanto, delimitaram-se como sujeitos da 

pesquisa o professor de física e os alunos dessa turma. 

Optou-se por uma turma do segundo ano, visto que essa turma encontra-se no 

período intermediário do Ensino Médio, portanto mais adaptados a esse nível de ensino em 

detrimento dos alunos do primeiro ano.  

Já o terceiro ano, como compreende um ensino mais voltado para o vestibular, 

acreditou-se não ser viável realizar esse estudo na turma em questão, uma vez que é grande a 

possibilidade de encontrarmos um ensino mais pragmático, portanto esse fato poderia 

influenciar nos resultados obtidos. 

A classe é composta por 25 alunos, sendo 12 adolescentes do sexo masculino e 13 do 

sexo feminino, na faixa etária de 15 a 16 anos, matriculados no turno da tarde. 

Em relação ao professor que colaborou com a realização desse estudo, ele é formado 

em Física licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe, concluindo sua graduação em 

2001, possui mestrado e doutorado em Física pela mesma instituição. É professor da educação 

básica desde 2001 e atuou como professor colaborador na Universidade Federal de Sergipe de 

2003 a 2004. No referido Colégio começou a lecionar em 2008 e no momento dar aulas em 

cinco turmas do ensino médio (três do segundo ano e duas do terceiro ano). Além de 

desenvolver projetos dentro da própria escola.  

3.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

Pautada pela abordagem qualitativa e pelos objetivos traçados nesse estudo, os 

instrumentos de coletas de dados desenvolveram-se em duas etapas: 

- observação sistemática das aulas do professor de física; 
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- aplicação de um questionário à turma; 

- Entrevista semi-estruturada realizada com o professor e com alguns alunos 

selecionados. 

Segundo Gil (1994, p.111) o registro da observação sistemática é feito 

freqüentemente mediante a utilização de folhas de papel para as anotações de campo com a 

lista de categorias a serem consideradas. 

3.5.1 A observação 

Tendo em vista que a afetividade na concepção Walloniana (1995) revela-se através 

das situações, das ações e reações dos sujeitos. Decidiu-se utilizar como principal instrumento 

de pesquisa a observação sistemática, considerando que “a experiência direta é sem dúvida o 

melhor teste de verificação da ocorrência de um determinado fenômeno” (Lüdke e André, 

1986, p.26) 

Galvão (1995, p. 36) reforça o método da observação embasado na concepção 

Walloniana, que o elege como um instrumento privilegiado. A observação para Wallon 

permite o acesso à atividade da criança em seus contextos, condição para que se compreenda 

o real significado de cada uma de suas manifestações, uma vez que só é possível entender as 

atitudes da criança se entender a trama do ambiente no qual ela está inserida. 

Lincoln e Guba (1985) afirmam que o registro dos dados deve ser interrompido quando 

os depoimentos começam a tornar-se repetitivos, pois nesta etapa, estes autores dizem que se 

atingiu o “ponto de saturação”. Por isso mesmo, decidiu-se finalizar a observação após uma 

unidade letiva, que correspondeu a 20 aulas, pois as situações observadas começaram a 

tornar-se recorrentes.  

A classe em questão tinha três aulas de física por semana, que ocorriam na terça-feira 

no horário das 16h 20min às 17h 05min (5º horário) e duas aulas na sexta-feira das 16h 20min 

às 17h 50min (5º e 6º horários).  

  Durante a observação procurei descrever os fenômenos observados de maneira 

minuciosa, relatando os gestos e as formas de expressão dos sujeitos envolvidos no diário de 

campo.  

Para Lüdke e André,  

[...] a observação ocupa um lugar privilegiado nas novas abordagens de pesquisa 
educacional. Usada como principal método de investigação ou associada a outras 
técnicas de coleta, a observação possibilita um contato pessoal e estreito do 
pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que apresenta uma série de vantagens 
(LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p.26). 



49 
 

 
 

Entre as vantagens destaca-se que a observação direta permite que o observador 

chegue mais perto da “perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas abordagens 

qualitativas. Na medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias dos 

sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à 

realidade que os cerca e às suas próprias ações. (idem) 

Entretanto, algumas críticas ainda são feitas, entre elas a idéia de que o método de 

observação provoca alterações no ambiente ou no comportamento dos sujeitos observados. 

Ou ainda que se trate de um método subjetivo, uma vez que se baseia muito na interpretação 

pessoal.  

Além de críticas no sentido de que o envolvimento do pesquisador pode levar a uma 

visão distorcida do fenômeno ou uma representação parcial da realidade. 

Sobre esse aspecto Lüdke e André (1986, p.27) trazem as contestações expostas por 

Guba e Lincoln que argumentam que as alterações provocadas no ambiente pesquisado são 

em geral muito menores do que se possa imaginar.  

Apoiado em Reinhartz (1979), eles justificam que os ambientes sociais são 

relativamente estáveis, de modo que a presença de um observador dificilmente causará as 

mudanças que os pesquisadores procuram tanto evitar.  

Guba e Lincoln atestam que a crítica a interpretação pessoal tem origem no ponto de 

vista objetivista, que condena qualquer uso da experiência direta, mas que pode ser 

confrontada, por exemplo, comparando-se as primeiras anotações com os registros feitos ao 

longo do estudo, a fim de diagnosticar se houve diferenças entre um acontecimento e outro. 

Segundo as autoras (1986) as anotações de campo feitas durante a observação devem 

ser descritas de maneira detalhada, sobre isso trazem as considerações de Bogdan e Biklen 

que apresentam varias sugestões. 

Descrição dos sujeitos: sua aparência física, seus maneirismos, seu modo de vestir, 

de falar de agir. 

Reconstrução de diálogos: as palavras, os gestos, os depoimentos, as observações 

entre sujeitos ou entre estes e o pesquisador. Na medida do possível devem utilizar as suas 

próprias palavras.  

Descrição dos locais: O ambiente onde é feita a observação deve ser descrito.  

Descrição de eventos especiais: As anotações devem incluir o que ocorreu, quem 

estava envolvido e como se deu esse envolvimento. 
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Descrição das atitudes: Devem ser descritas as atividades gerais e os 

comportamentos das pessoas observadas, sem deixar de registrar a seqüência em que ambos 

ocorrem. 

Os comportamentos do observador: sendo o principal instrumento da pesquisa, é 

importante que o observador inclua nas suas anotações as suas atitudes, ações e conversas 

com os participantes durante o estudo. 

3.5.2 O questionário sobre interação do professor (QTI) 

Para subsidiar esse estudo optou-se pelo questionário como segundo instrumento de 

pesquisa, objetivando confirmar o que foi constatado durante as observações de campo.      

A escolha feita nesta etapa da pesquisa foi o Questionário sobre Interação do 

Professor (QTI, do inglês Questionnaire on Teacher Interaction).  

O QTI foi originalmente desenvolvido na Holanda e baseou-se no circumplexo de 

Wubbels e colaboradores (ou seja, no Modelo de Comportamento Interpessoal Professor, ou 

MITB, do inglês Model for Interpersonal Teacher Behavior). Ele é o resultado de um 

programa de pesquisas de mais de 25 anos que possibilita investigar as relações interpessoais 

aluno-professor.  

Tais pesquisas estiveram focadas em construir uma base de conhecimento sobre o 

gerenciamento de salas de aula para criar ambientes de aprendizagem eficazes.  

O programa começou nos Países Baixos, na Holanda, e na última década se espalhou 

para muitos outros países como Austrália, Canadá, Isarael, Eslovénia, Turquia, Coréia, 

Taiwan, Singapura e Estados Unidos da América.  

O questionário objetiva analisar as percepções de estudantes sobre um professor nas 

percepções de influência interpessoal e proximidade. 

Para esse estudo adotamos a versão americana do QTI composto por 64 itens, todos 

compreendendo questões fechadas. As questões foram traduzidas cuidadosamente para o 

português com a finalidade de evitar confusão nos respondentes.  

Sobre a confiabilidade e a validade do QTI, ela tem sido demonstrada em vários 

estudos realizados com esse tipo de questionário. Entre eles, amostras de estudo holandesas, 

americanas e australianas e, recentemente, um estudo de validade intercultural que foi 

concluído comparando as respostas dos alunos ao questionário em Singapura, Brunei, os 

Estados Unidos, Holanda, Eslováquia e Austrália (MAINHARD, 2009; UYS, 2010). Todos 

estes estudos indicaram uma confiabilidade satisfatória, demonstrando a validade desse 

questionário.  
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A concordância entre as respostas dos alunos em uma única turma, geralmente 

satisfaz os requisitos gerais para a concordância do observador.  

Dessa forma o presente questionário pode ser considerado como uma estimativa de 

comportamento interpessoal do professor e, assim, um aspecto do ambiente (social) da sala de 

aula. 

Para a aplicação do questionário foi solicitado a outro professor (matemática) parte 

da sua aula, para evitar que a presença do professor de física causasse certo desconforto para a 

turma, impedindo que os alunos fossem sinceros nas respostas. 

3.5.3 A entrevista 

Segundo Minayo (2002) a entrevista é um procedimento bastante comum no trabalho 

de campo, uma vez que por meio dela o pesquisador busca obter informações contidas na fala 

dos sujeitos. Não implica em uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere 

como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores. Assim, essa técnica se caracteriza por 

uma comunicação verbal que reforça a importância da linguagem e do significado da fala, 

bem como um instrumento de coleta em uma pesquisa científica. 

Para Lüdke e André (1986), a entrevista semi-estrutura compreende um esquema 

básico, não aplicado rigidamente, de maneira que possibilita ao entrevistado fazer suas 

próprias adaptações. 

As entrevistas tiveram duração de 10 minutos para cada um dos seis alunos 

participantes e 40 minutos para o professor. Foram gravadas em áudio e vídeo e transcritas 

posteriormente.  

As entrevistas foram realizadas na própria instituição e feitas individualmente para 

que não houvesse nenhuma interferência nas respostas dos entrevistados. 

3.6 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE 

3.6.1 Categorias de análise 

Finalizado o período de observação elaborou-se um resumo das notas de campo, 

tentando estruturar de forma coerente as ações e reações dos alunos.  

De acordo com Wallon (1975b), é de fundamental importância o corpo como via de 

manifestação da afetividade. Acreditando na veracidade dessa afirmação, optou-se por 

categorizar os fenômenos observados através dos estudos de Tassoni (2000), que analisa o 

comportamento do professor em duas categorias os relacionados à postura e os referentes aos 
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conteúdos verbais. Na presente pesquisa será dado enfoque a afetividade com ênfase nos 

conjuntos posturais. 

Segundo Tassoni (2000) a analise das falas e comportamentos de professores e 

alunos favorece uma maior compreensão do ato pedagógico, fornecendo pistas para inferir 

que tipo de sentimento permeia as relações em sala de aula. 

Foram identificadas cinco subcategorias de análise referentes à categoria postural:  

Proximidade – presença física do professor mais perto dos alunos. A iniciativa da 

aproximação partiu do professor ou foi resultado da solicitação feita pelo aluno. 

Receptividade - postura onde o professor volta-se fisicamente aos alunos para atendê-

los e/ou ouvi-los. Posturas corporais de inclinar-se na direção do aluno, agachar-se 

na direção da mesa do aluno foram às posturas incluídas nessa categoria. 

Atenção – postura atenciosa que revela cuidado do professor para o aluno. Difere da 

receptividade, pois nesse caso a iniciativa parte do professor, sem que o aluno 

solicite. Incluem nessa categoria comportamentos atenciosos de ajuda, como por 

exemplo, pegar um lápis do chão, evitando com isso que o aluno levantasse e 

interrompesse a atividade ou arrumar de maneira mais adequada o material do aluno 

sobre a mesa. 

Contato físico – comportamentos caracterizados pelo toque físico do professor com o 

aluno. Incluíram-se todos os tipos de contato físico ocorridos durante a atividade. 

Expressão facial – movimentos faciais relacionados à manifestação de sentimentos 

que foram demonstrados pelo professor.  

 Essas categorias confirmam a fragilidade na concepção de afeto. É comum acreditar 

que a afetividade é manifestada apenas através do contato físico, no entanto, atitudes de 

aproximação, atenção, ouvir, etc. demonstram que a relações afetivas compreendem uma 

dimensão ampla.  

 Dessa forma, os conjuntos posturais têm um papel fundamental na relação professor-

aluno, pois através delas a comunicação afetiva torna-se constante, influenciando 

consideravelmente no processo ensino-aprendizagem. 

 Para a análise do questionário, as respostas foram quantificadas com base em uma 

escala do tipo Likert, de cinco escolhas variando de Nunca para Sempre. Cada item refere-se 

às duas dimensões subjacentes: influência e proximidade. A influência está definida como à 

medida que um professor particular é responsável do que acontece na turma, e a proximidade 
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como o grau em que um professor está em contato com as necessidades dos alunos (Wubbels 

et al, 2006).  

As duas dimensões, influência e proximidade, como descritas, serão analisadas nesta 

pesquisa. Também, foram analisados resultados de aprendizagem com o questionário 

aproveitando que através dos muitos anos de investigação e muitos resultados acumulativos, 

foram identificados com o QTI oito padrões diferentes de relações interpessoais em salas de 

aula chamados de tipologias, e elas são: guiadora, autoritária, tolerante e autoritária, tolerante, 

incerto/tolerante, incerto/agressiva, trabalhosa e repressiva. Em estreita associação com estas 

tipologias, também tem sido identificados resultados de aprendizagem cognitiva, afetiva, 

participativa, de realidade e de atividade para cada uma destas tipologias. Para cada tipologia 

existe uma classificação específica para a aprendizagem que ocorre em uma sala de aula. Os 

resultados de aprendizagem podem ser resumidos da seguinte forma: 

Cognitiva – consistem na recordação ou reconhecimento de conhecimento e o 

desenvolvimento de habilidades e destrezas intelectuais. 

Afetiva – consiste no lidar com interesses, atitudes, apreciações, valores e conjuntos 

emocionais ou preconceitos. 

Participativa – consiste no envolvimento ativo dos alunos em sua própria 

aprendizagem 

De realidade – consiste no aprender a ser capaz de resolver os desafios da vida real, 

da realidade, do cotidiano. 

De atividade – consiste no ser capaz de fazer algo tendo o conhecimento e a 

capacidade de aplicá-lo na prática. 

Contudo mesmo o questionário procurando analisar todas essas categorias, 

procurou-se verificar exclusivamente nesse estudo a dimensão cognitiva e afetiva foco dessa 

pesquisa. 

 



54 
 

 
 

CAPÍTULO 4 

4 INFORMAÇÕES COLETADAS E ANÁLISES 

4.1 DESCREVENDO AS OBSERVAÇÕES 

Para facilitar a leitura das observações descritas neste capítulo, utiliza-se o sublinhado 

simples nas falas do professor e o sublinhado duplo nas falas dos alunos. Para preservar a 

identidade do professor, este será referido com a abreviação “PA” ou simplesmente como 

“professor”. Os alunos protagonistas dos episódios serão identificados por pseudônimos. 

4.1.1 Observação 1 (25/04/2011 - 90 minutos) 

No primeiro dia de observação me dirijo à sala de área à procura do professor para 

iniciar a pesquisa. Encontro-o preparando um experimento para a turma do segundo ano B, 

sobre o conteúdo propagação de calor, primeiro conteúdo da unidade II. Auxilio-o na 

montagem do experimento e em seguida, nos dirigimos à sala de aula. A caminho da classe, 

ouço alguns estudantes dizerem  

- Esse professor é o cara, esse daí sabe física.  

Chegando à sala de aula anuncio a minha presença nas aulas de física. Os alunos 

reagem bem e se interessam em saber o porquê daquele estudo e da escolha da turma, então 

explico brevemente os objetivos da pesquisa. 

O professor não determina o lugar e a posição em que eu deveria me sentar. Então 

opto pelo fundo da sala, visando ter uma boa visibilidade tanto do professor quanto da classe.  

Na primeira fala o professor cumprimenta os alunos 

- Boa tarde. 

E inicia a aula perguntando se os alunos estão satisfeitos com o sistema de avaliação 

proposto por ele (prova + listas de atividades). Alguns alunos afirmam estarem satisfeitos, 

mas sugerem que poderiam ser feitos mais trabalhos para complementar a nota da prova. O 

professor então relembra aos alunos que já havia solicitado um relatório para a unidade II e 

que deveria ser entregue na semana seguinte. Diante disso, uma das alunas pensando que ele 

estava solicitando a entrega do trabalho no dia em que ele não estaria na escola, fala em tom 

arrogante que ele não deveria exigir a tarefa naquela data, pois o mesmo não estaria presente. 

O professor esclarece o equívoco, explicando que o trabalho deveria ser entregue na semana 

em que ele se encontraria no colégio.  

Finalizando o debate sobre a proposta de avaliação, o professor monta o equipamento 

de data-show para começar a aula. Pronto para iniciar o assunto, constata que um dos alunos 
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está sentado de lado para conversar com o colega, então o professor olha fixamente para esse 

aluno que imediatamente volta-se para o quadro.  

O professor se posiciona na frente da turma para explicar o conteúdo “propagação de 

calor”; em alguns momentos caminha pela sala se aproximando dos estudantes que estão 

conversando no fundo da classe, lê alguns tópicos que estão nos slides e complementa 

fazendo algumas anotações no quadro. Percebendo que parte dos alunos estão mais 

preocupados em copiar o conteúdo, o professor lembra-os que todas as informações estarão 

postadas no blog da disciplina.  

No segundo momento da aula, PA utiliza o experimento para fazer os alunos 

visualizarem de maneira mais clara o que foi apresentado. Para que toda a classe possa 

observar o resultado da experiência, PA coloca uma câmara em frente ao arranjo experimental 

e a imagem é projetada no quadro. Ele ascende uma vela para aquecer um suporte de ferro e 

se queima levemente na execução da atividade. Os alunos riem da situação e o professor 

parece não se importar com isso. A partir das observações, PA instiga os alunos a debaterem a 

respeito dos resultados. Convida um dos alunos, a explicar fisicamente o que aconteceu, o 

aluno responde corretamente e ele o elogia 

- Muito bem, é exatamente isso.  

PA interrompe um instante a explicação e anuncia para classe que não dará aula na 

segunda-feira após o feriado, pois estará viajando. Alguns alunos vibram com a notícia, mas 

logo desanimam quando o professor completa dizendo que mandará alguém para substituí-lo.  

A aula segue. PA faz um questionamento a uma determinada aluna, que parece ter 

receio em responder a pergunta; percebendo isso, ele a estimula dizendo:  

-Pode falar sem medo de errar.  

À medida que PA repete a pergunta, o aluno do fundo da classe repete a resposta em 

um tom baixo, e a colega sentada a sua frente diz:  

-Fale alto, menino! 

Ele aumenta o tom de voz, mas não é suficiente para que o professor o escute. A 

estudante a qual ele dirigiu a pergunta responde com poucas palavras e PA complementa. 

A forma como vai sendo conduzida a aula ajuda a trazer o aluno para o debate; o 

professor faz alguns comentários bem humorados, o que provoca risos nos estudantes. Os 

alunos emitem respostas, mostram que escutaram o dizer do professor e assim a participação 

prolonga-se durante a aula.   
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Identificamos aqui aspectos afetivos revelados através do trabalho prévio que o 

professor realiza fora da sala de aula que, como já visto na afirmação de Leite e Tassoni (apud 

Colombo e Leite, 2007), compreende uma manifestação de afetividade na escola. Também 

foram identificadas interações afetivas geradoras de autoconfiança nos alunos, as quais 

produzem descontração e disposição para o debate. 

4.1.2 Observação 2 (29/04/2011 - 45 minutos) 

Ao entrar na sala, PA não recepciona os alunos e, só após ter a atenção da classe, ele 

pede que todos se organizem nas fileiras. A turma começa a se organizar e simultaneamente 

ele prepara o aparelho de data-show para dar início ao conteúdo. Novamente me dirijo ao 

mesmo lugar da primeira observação e posso perceber que há somente 20 alunos na aula. 

Na segunda fala, PA levanta algumas questões como forma de esboçar parte do 

assunto que já foi visto, caminha até o fundo da sala, toca no ombro de uma aluna que está 

sentada na última carteira e lhe dirige a pergunta. Ela olha rapidamente para o professor e 

responde corretamente o questionamento. 

 PA retorna para perto do quadro para exibir os slides com o novo tópico sobre 

propagação de calor e utiliza parte da lousa para fazer as anotações que julga serem 

necessárias, só então se dá conta de que não trouxe o apagador. Ele faz menção de que irá 

pegá-lo na secretária, mas abruptamente desiste e pede a um dos alunos:  

- Você pode pegar um apagador para mim? 

O estudante não hesita ao pedido do professor. 

Observo que, quinze minutos, após a aula ter começado um aluno pede licença e 

entra na sala. 

PA demonstra através de um arranjo experimental (lâmpada conectada a uma bateria) 

o conceito de calor por irradiação. É possível perceber que a turma permanece mais atenta. De 

repente ele expressa:  

--Ah! O professor que serve para reclamar, também serve para elogiar; na aula 

passada vocês se comportaram muito bem. 

A despeito da minha presença na sala, a turma parece estar à vontade, fazem 

intervenções a respeito do experimento e riem de alguns comentários do professor e dos 

colegas. Percebi que alguns olhavam constantemente para mim, mas considerando que aquele 

era o segundo dia de observação, era de se esperar que a minha presença ainda causasse certa 

estranheza. 
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Do local em que me encontro consigo perceber que três alunos conversam desde o 

momento que a aula iniciou. Um deles brinca com o boné e praticamente não olha para o 

quadro. O professor parece ter a mesma constatação porque se aproxima desse estudante e 

continua explicando em voz alta o conteúdo para toda a turma.  

Em um dado momento PA recorre a um conceito de geografia para ilustrar parte do 

assunto e diz:  

-corrijam-me se eu estiver errado.  

À medida que ele vai explicando, parte da turma o apóia:  

-É isso mesmo.  

O restante da aula é dedicado à resolução de um exercício, na tentativa de 

diagnosticar a aprendizagem da turma. Após terminar a anotação no quadro, PA lê a questão 

em voz alta e solicita aos alunos que opinem sobre a possível resolução do problema. Dirige-

se a um determinado aluno e pede que ele dê uma sugestão de como resolver a questão. Antes 

que o estudante possa articular uma idéia o professor diz no tom brincalhão:  

-Mas sem usar regra de três. 

E continua  

-Você já é conhecido pelos professores como o aluno da regra de três.  

Os colegas riem e aproveitam para também brincar com o colega.  

Dando seguimento à aula, PA inicia a resolução da atividade, a turma permanece 

atenta durante a explicação. Um dos alunos questiona a resposta, PA refaz as contas, constata 

que a questão está correta e então explica novamente. Após finalizar ele pergunta:  

-Entendeu, Felipe? 

O estudante responde: 

-Sim, professor.  

A aula é encerrada. Mas ainda permanecendo atenta aos acontecimentos constato que 

duas alunas dirigem-se ao professor para sanar dúvidas enquanto a maioria da classe já 

caminha para fora da sala. PA curva-se na carteira das estudantes, olha o caderno de uma 

delas e esclarece a questão. Logo em seguida um estudante sai do fundo da sala e faz uma 

pergunta, ele busca as anotações já feitas no quadro e esclarece-lhe a dúvida.  

Identificamos aqui interações afetivas a modo de brincadeira em que um aluno 

recebe chamado de atenção pelo professor devido a uma tendência no seu agir na hora de 

resolver um determinado exercício, chamado este aparentemente inofensivo no psicológico do 

aluno, mesmo praticado na frente de outros alunos. Identificamos também manifestação de 
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preocupação do professor pelo que os alunos opinam e sobre o que eles duvidam em relação 

ao conteúdo abordado em sala de aula. 

4.1.3 Observação 3 (02/05/2011 – 45minutos) 

PA tenta construir um clima de acolhimento para dar início à aula e indaga: 

- E aí como foi o final de semana de vocês? 

Os alunos respondem: 

-Foi bom... Foi legal. 

No segundo momento, PA solicita que os alunos se organizem nas suas respectivas 

filas, então questiona se eles sabem como ficaram as suas médias depois da nota do trabalho. 

Parte da turma diz que sim, os outros permanecem em silêncio. Então, uma das alunas 

manifesta: 

- Professor, o senhor vai arredondar minha nota?  

Como se quisesse convencê-lo ela completa:  

- É só um décimo. 

Diante da pergunta PA balança a cabeça negativamente. 

Em seguida o professor copia uma atividade no quadro a respeito de absorção e 

reflexão de calor e pede a turma: 

- Pensem um pouquinho sobre a questão enquanto ligo o aparelho de data-show. 

Um dos alunos que está sentado no fundo da sala pretendendo brincar com o colega, 

exclama em voz alta:  

- Resolve por regra de três, professor! 

PA sorri discretamente e fala: 

Por regra de três não! 

Depois de algum tempo o professor inicia a resolução da questão no quadro e antes 

que ele finalize, uma das alunas fornece a resposta. PA elogia: 

-Exatamente, muito bem! 

O professor caminha pela sala, quando um dos alunos comenta sobre o jogo do 

domingo: 

- E o jogo de ontem professor? 

Ele então exprime: 

-Eu estou de vermelho, mas vocês sabem que não sou flamenguista. 
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Finalizando essa discussão o professor inicia um novo conteúdo: “Estudos dos gases 

ideais”; nesse momento o celular de um dos alunos toca interrompendo a explicação, PA 

então reclama:  

-Olhe o celular! 

O aluno sai do fundo da sala, se dirige a PA e indaga: 

-Posso atender? 

PA responde: 

-Depois você atende. 

O celular do estudante toca novamente, PA lança um olhar de reprovação e 

imediatamente o aluno desliga o telefone. 

Percebo que um dos alunos não presta atenção à aula, enquanto PA explica o 

conteúdo o estudante copia em seu caderno os horários das disciplinas. 

PA introduz o conceito de pressão, volume e temperatura, quando um dos alunos diz 

em um tom de tristeza: 

-Lá vem cálculo. 

Outro também se manifesta: 

-Tava tão boa à teoria. 

PA diz para não se preocuparem, pois são equações bastante simples. 

A classe demonstra dúvida quanto à afirmação do professor e uma das alunas fala:  

-Para o senhor tudo é simples. 

PA utiliza o aparelho de data-show para explicar parte do conteúdo e à medida que 

faz a explanação interessa-se em saber se os alunos do fundo estão conseguindo enxergar. 

Obtendo uma resposta negativa de alguns, o professor acende a luz e pergunta se ficou 

melhor. Os estudantes balançam a cabeça positivamente.  

Decorrido 45 minutos a aula é encerrada. 

Identificamos aqui interações afetivas em que o professor contorna a pouca vontade 

dos alunos para atender ao conteúdo. Ao invés dele seguir um curso habitual de reprovação, 

ele tenta animar a turma antecipando que virão coisas mais simples depois. Identificamos 

também manifestação de autoridade sadia do professor quando este percebe que um aluno está 

propenso a fazer algo estabelecido anteriormente como não autorizado. 

4.1.4 Observação 4 (06/05/2011 - 90 minutos) 

PA entra na sala, recepciona os alunos e solicita que se organizem para que possa dar 

início à aula. Após ter toda atenção da turma, ele sugere um encaminhamento a ser percorrido, 
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visando alcançar uma aprendizagem mais efetiva e propõe a execução de um micro-teste a ser 

realizado dali a quinze dias, compondo metade da nota. Diante da proposta parte da classe se 

agita demonstrando uma oposição ao valor sugerido e pede para que o professor reduza. Laura 

se manifesta em voz alta tentando convencer os demais colegas: 

- Gente! Esse assunto é mais fácil, o outro é maior. Cinco pontos estão ótimos.  

PA concorda com a aluna e explica que o objetivo é justamente diminuir a 

quantidade de assuntos a serem estudados para a prova. Ainda assim, a classe permanece 

agitada e as opiniões ainda divergem. 

Após a turma se acalmar, PA anuncia a sua decisão e comunica que o micro e a 

prova terão o valor de quatro pontos, sendo o restante da pontuação alcançado através de uma 

atividade que seria definida posteriormente. A mudança de posição do professor agrada à 

turma, pois a nova proposta é comemorada.  

PA inicia o assunto e mostra uma simulação através do aparelho de data-show, como 

a projeção estava muito pequena, os alunos do fundo não conseguem enxergar. Diante disso, 

ele utiliza a simulação apenas para demonstrar de maneira bem rápida as mudanças das 

variáveis (pressão, volume e temperatura) dos gases ideais, iniciando logo em seguida 

algumas anotações no quadro. 

Um dos alunos interrompe a explicação do professor e pergunta se pode ir ao 

banheiro; PA balança a cabeça positivamente. 

Depois de concluir a explicação, o professor inicia a cópia de um exemplo na lousa 

dando alguns minutos para que a turma tente resolver. Nesse tempo um dos alunos pede para 

beber água, o professor permite e em seguida comunica para a classe que irá elaborar uma 

lista de exercícios que será entregue ao líder da sala, para que a turma tire xérox, e caso haja 

alguma dúvida poderá ser esclarecida no horário de atendimento. 

Enquanto isso, parte da classe transcreve a questão para o caderno e uma das alunas 

questiona sobre a palavra que está escrita no quadro. PA interessa-se: 

-Não está entendendo minha letra? 

-Não é isso professor, é porque não enxergo de longe. 

PA sugere que ela se sente mais próximo do quadro e fala que quando era estudante 

também tinha dificuldades para enxergar, por isso sempre sentava na frente. 

PA caminha pela sala, toca nas costas de Laura e pergunta: 

-E aí: conseguiu fazer a questão? 
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A aluna manifesta um mais ou menos e continua se empenhando na resolução da 

atividade. 

Analiso os meus registros, percebo que o aluno que saiu para beber água ainda não 

retornou. Fico atenta para ver se ele ainda retornará e somente depois de 25 minutos ele 

adentra a sala. 

PA inicia a resolução do exemplo, e à medida que responde faz alguns 

questionamentos, como se quisesse verificar o entendimento da turma. Uma das alunas disse 

que tinha resolvido de outra maneira, ele diz que a forma como ela resolveu também está 

correta.  

PA finaliza a aula quarenta minutos mais cedo alegando que está bastante cansado. A 

turma se anima e rapidamente arrumam os materiais. Permaneço na sala até os últimos 

acontecimentos; uma aluna fica mais algum tempo para esclarecer uma dúvida e outro aluno 

se dispõe a ajudar o professor levando o aparelho de data-show para a supervisão. 

Identificamos aqui interações afetivas reveladas na preocupação do professor em 

saber se está sendo compreendido, bem como o interesse em verificar a aprendizagem 

alcançada na realização das atividades propostas, possibilitando o processo de ensino-

aprendizagem e contribuindo para estimular a participação dos alunos.  

4.1.5 Observação 5 (10/05/2011 - 45 minutos) 

PA recepciona os alunos em meio a uma classe desordenada e consegue escutar de 

alguns uma boa tarde.  

À medida que entra na sala se depara com um aglomerado de alunos no centro. PA 

revela sua falta de entendimento com relação a desordem e busca entender o motivo, mas os 

alunos já começam a retornar para seus lugares. 

No primeiro momento, PA relembra o dia do micro-teste e os assuntos que devem ser 

estudados. Ao mesmo tempo escuta um aluno do canto da sala conversando e o chama pra 

sentar na frente. Diante do pedido do professor, o estudante obedece.  

No segundo momento, buscando verificar se o conhecimento transmitido foi 

aprendido, PA resolve passar um exercício sobre o assunto de gases ideais.  

PA caminha pela sala e se aproxima inclinando-se na mesa de uma das alunas que 

parece empenhada na resolução e fornece algumas dicas para que ela própria chegue à 

resposta.  

Nesse instante uma determinada estudante menciona o valor que ela encontrou e 

pergunta a PA se está correta; ele confirma.  
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PA espera alguns minutos para ver se o restante da turma resolve a questão, retorna à 

carteira da aluna que ele deu algumas dicas e pergunta: 

- Terminou Laura?  

Ela balança a cabeça indicando um mais ou menos. 

O professor vai até o quadro e inicia a resolução. Uma aluna questiona: 

-Por que você transformou a temperatura? 

-Por que tem que ser em Kelvin. 

-Mas a questão não pediu. 

-Mas tem que transformar obrigatoriamente  

-E é professor?? 

-Sim, porque a constante universal é dada com a temperatura em Kelvin  

- Hum...  

Finalizada a primeira parte da questão PA pergunta para a turma: 

-Alguma dúvida nisso aí, pessoal? 

Não houve respostas. O silêncio pareceu significar não a ausência de dúvidas, mas 

também a necessidade de mais tempo para assimilar as informações. 

PA continua com o item seguinte e questiona a turma: 

-Qual a transformação que o gás sofre nesse item b? 

O aluno do fundo exclama: 

-Não acredito que não sabem isso pessoal! 

Essa brincadeira me faz supor que o aluno parece querer ouvir dos colegas a resposta 

que ele mesmo desconhece.  

Diante do silêncio da classe o professor diz: 

-Eu estou disposto, eu espero. 

A turma parece receosa em dar a resposta. O professor se manifesta: 

-Você, que fez o item (a): qual é? 

A aluna permaneceu em silêncio. PA inicia a frase  

-Transformação isob....  

E a turma completa em um único coro  

-BÁRICA  

PA sorrindo responde:  

-Não! Peguei vocês, essa transformação é isotérmica. 
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Com o raciocínio já desenvolvido PA deixa que a turma termine o outro item em 

casa e começa a copiar a outra questão. 

PA nem tira os olhos da lousa e chama da seguinte forma a atenção de um estudante 

que está conversando:  

-Psiuuu!!!! Renato.  

Essa atitude me faz supor que o professor conhece muito bem a voz dos seus alunos. 

Encerrando a copia da questão no quadro, PA senta em sua cadeira e comunica que a 

turma terá dez minutos para resolver a questão. Decorrido apenas cinco minutos ele diz: 

-Vamos resolver pessoal? 

Os alunos reclamam: 

-Professor! Mais tempo. 

Diante do pedido PA esclarece: 

-Mas senão vai tocar. 

Ele espera mais um pouco e depois levanta. 

Uma das alunas reclama: 

-É interessante como o senhor sempre espera a gente.  

A expressão “sempre” me permite perceber que essa é uma atitude constante do 

professor. 

Antes de iniciar a resolução PA fornece dicas de como resolvê-la, curva-se diante da 

mesa de uma aluna, explica alguns tópicos e logo segue para outra carteira.  

Observando que parte da sala já entendeu o raciocínio da questão o professor diz: 

-Alguns já fizeram, mas vou fazer para aqueles que ainda não conseguiram 

enxergar. 

Os alunos prestam bastante atenção à explicação. Finalizado a resolução PA encerra 

a aula. 

As interações afetivas identificadas nesses episódios foram de envolvimento da 

turma com o objeto de conhecimento. 

4.1.6 Observação 6 (13/05/2011 - 90 minutos) 

Na primeira fala PA cumprimenta a turma e informa que será exibido um vídeo. Os 

alunos ficam bastante entusiasmados com a notícia. Logo em seguida o professor solicita que, 

na aula seguinte, cada um traga seu netbook para a realização de uma atividade. Depois do 

comunicado, o professor pede a um dos estudantes para ir buscar na supervisão um adaptador 

para conectar a caixa de som ao laptop; o aluno imediatamente atende ao pedido do professor. 
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Enquanto aguarda o estudante retornar, PA reconhece um aluno que aparece muito 

pouco nas aulas e o chama de “turista”; ele não se defende, mas sorri. Observo atentamente 

para o rosto do aluno e acabo concordando com o professor, realmente até aquele momento 

desconhecia a sua presença na sala.  

Antes de dar início ao filme, PA esclarece o propósito do vídeo, qual a sua ligação 

com o conteúdo que seria trabalhado (Termodinâmica) e informa que o Documentário “O 

Universo Elegante: O sonho de Einstein” levanta conceitos complexos de maneira bastante 

simples, apresentando as tentativas de se criar uma única teoria que explicasse todo o 

Universo. Comunica que fará pausas durante o filme para fazer alguns comentários e que 

pulará algumas cenas.  

Pronto para colocar o vídeo, o professor solicita que toda a turma se aproxime para 

que possam visualizar e escutar melhor. A classe obedece e logo em seguida o professor inicia 

o documentário, permanecendo em pé atrás dos alunos. Todos estavam bastante atentos e a 

vontade com as pernas na carteira. 

Decorrido algum tempo de filme, PA dá uma pausa para fazer alguns comentários. 

Ele fala que até aquele instante o que os físicos teóricos estavam se propondo era unificar 

todas as teorias em apenas uma chamada de “Teoria das cordas”. Depois dessa explicação, 

PA passa algumas cenas. Os alunos pedem para ele não fazer isso, pois o filme está 

interessante. PA esclarece que ainda havia partes muito importantes que precisavam ser 

vistas. 

No segundo momento, o documentário apresenta as teorias conhecidas até a época. A 

teoria da gravitação universal, a teoria eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear 

fraca. PA informa que os físicos estavam tentando unir o conceito da gravidade proposto por 

Newton a essas teorias, mas que resultou em fracasso. 

À medida que novos fatos vão sendo apresentados, PA pára o vídeo para situar a 

turma sobre os conceitos. Fala sobre a mecânica quântica, explicando que se trata de uma 

teoria física que estuda a probabilidade das “coisas” acontecerem. Curioso, um dos estudantes 

questiona sobre a origem da expressão “quântica”; PA explica que vem da palavra quantum e 

que quer dizer quantidade de energia.  

Decorrido algum tempo, alguns alunos começam a ficar um pouco inquietos, 

movimentam-se constantemente na carteira, e abaixam em alguns instantes a cabeça. PA 

parece ter a mesma constatação e brinca: 

-Tem gente que já está dormindo. 
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PA exibe mais alguns minutos do documentário e em seguida inicia uma síntese do 

vídeo. Ele relembra do trabalho da próxima aula  

-Não esqueçam os netbooks; só vai fazer quem tiver com ele. 

Logo em seguida libera a turma. 

Identificamos nesta observação a presença das dimensões afetivas observadas através 

de situações que, mesmo temporariamente, revelaram conforto, participação, e entusiasmo, 

proporcionado por uma aula com um recurso diferenciado.  

4.1.7 Observação 7 ( 16/05/2011- 45 minutos) 

Na primeira fala PA informa que a atividade será transferida para a aula seguinte 

(sexta-feira), pois serão necessários dois horários para a sua execução. Depois disso, por 

sugestão de um aluno, PA modifica também a data do micro-teste, remarcando para a próxima 

sexta.  

Percebi que havia um maior número de alunos naquela aula do que nas anteriores; 

acredito que a atividade valendo parte da nota marcada para aquele dia foi o motivo da turma 

mais cheia. 

Pronto para iniciar o conteúdo, PA chama a atenção de uma estudante que estava 

conversando e pede para ela sentar em outro lugar. Ela se defende dizendo que estava apenas 

pedindo uma caneta à colega. Confiando na aluna o professor permite que ela permaneça onde 

está. Logo em seguida PA dá início ao assunto Termodinâmica, abordando a relação desse 

tema com a sociedade. Na tentativa de fazer a classe entender de maneira mais clara o 

conteúdo, PA relembra através de um questionamento quais as variáveis de estado de um gás 

ideal. Uma das alunas responde que as variáveis eram: pressão, volume e temperatura. PA fica 

satisfeito com a resposta então completa: 

- Como será que podemos relacionar essas variáveis com as leis da Termodinâmica?  

PA fez a pergunta para mais adiante abordar o tópico que apresentava essa relação. 

A aluna pensando que ele lhe dirigia o questionamento disse: 

-Ai você já quer demais professor! Sinceramente não sei. 

PA esclarece: 

-Não, eu não quero que você me responda.  

A turma ri com a confusão. 

Constatando que grande parte da classe estava usando os netbooks para 

entretenimento, o professor solicita que guardem. Todos obedecem. 
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Depois disso, PA segue com anotações no quadro, à medida que esboça parte do 

conteúdo, ele faz alguns questionamentos e a classe participa ativamente. A aula é 

interrompida com o toque do celular do professor, ele pede desculpas e desliga o aparelho. Os 

alunos manifestam algumas dúvidas, como qual o significado da variável k. PA esclarece 

dizendo que significa a constante de Boltzmann.  

Durante a explicação noto que quatro alunos do fundo conversam bastante. Observo 

minhas anotações e me dou conta de que conversar e brincar durante a aula faz parte do 

cotidiano desses alunos. 

Acredito que PA teve a mesma constatação, pois durante dois momentos lança um 

olhar de reprovação para esses alunos na tentativa de repreendê-los. Justamente para esses 

quatros estudantes ele pergunta qual a equação da energia cinética estudada no primeiro ano. 

Três deles não sabem responder, e somente Lucas diz:  

-“mv ao quadrado” dividido por alguma “coisa”. 

PA então completa  

- Dividido por dois. 

Diante da resposta, a turma parabeniza o colega. PA segue para copiar a equação no 

quadro, e depois de finalizar a demonstração o professor indaga um  

-Concordam comigo?  

E a turma responde:  

-Sim. 

Ele completa:  

-Vocês concordam sempre, né?  

Os alunos do fundo exclamam quase ao mesmo tempo: 

-Sempre não.  

PA rindo fala que eles não devem mesmo concordar com ele todas às vezes.  

A aula segue com a explicação e com esclarecimentos do conteúdo. Alguns alunos, 

entretanto, preferem não perguntar ao professor e tiram as dúvidas uns com os outros.  

Escuto Fernanda que está sentada ao meu lado fazer uma pergunta a uma colega 

sobre o assunto; essa mesma estudante foi minha aluna nessa mesma série no ano passado.   

Outro estudante pede para o professor dar um exemplo de uma transformação e 

enquanto ele explica dois alunos riem. Não consigo perceber se estão rindo do professor ou do 

colega. PA não mostra nenhuma reação diante do comportamento desses alunos.  
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Depois disso PA segue com as anotações no quadro. Diante da atitude uma das 

estudantes reclama: 

- Professor, estou cansada, está bom né? 

- Quase finalizando, só falta uma linha. 

Após terminar de esboçar o conteúdo na lousa, PA bate palmas para chamar a 

atenção da turma e fala: 

- Olha aqui pessoal, o que vimos hoje.  

Inicia-se uma revisão do que foi exposto durante a aula. 

Concluída essa parte, PA dispensa a turma e, antes que eles comecem a sair, ele 

lembra que na próxima aula todos devem trazer os netbooks e ratifica a data do micro-teste e o 

dia de atendimento; em seguida os alunos são liberados. 

Identificamos aqui interações afetivas quando a turma mostra-se confortável para 

interagir com o professor. Também foram verificadas manifestações de autoridade, nesse caso 

consideradas positivas, tendo em vista que tinham como objetivo manter a disciplina durante 

as aulas. É importante destacar também a interação aluno-aluno evidenciada quando a classe 

parabeniza o colega de sala ao responder corretamente uma pergunta. 

4.1.8 Observação 8 (20/05/2011 - 90 minutos)  

Na primeira fala PA solicita a organização da turma para dar início a execução da 

atividade ao mesmo tempo em que pede para cada dupla pegar os netbooks. Observo que PA 

deixa a classe à vontade para a escolha da dupla.  

Na segunda fala o professor expressa:  

-Lembrem-se: vale dois pontos.  

Parece ser uma fala que busca advertir a turma que uma nota será atribuída e que, 

portanto, a tarefa deve ser realizada por todos. Em seguida explica que constitui uma 

atividade preliminar que objetiva dar inicio aos conceitos da termodinâmica na sociedade. 

Com a classe organizada, PA entrega uma folha para cada dupla contendo perguntas 

sobre o assunto de termodinâmica e explica que devem utilizar o netbook como fonte de 

pesquisa, alertando-os para confiabilidade dos sites:  

-Tomem cuidado com o wikipédia; se forem utilizá-lo procurem a mesma informação 

em outro site para terem certeza de que está correta, porque o wikipédia é organizado por 

uma pessoa que pega pedaço de varias informações e as juntas.  

Preocupado com o desempenho da classe ele adverte:  
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-Depois que começarem a escrever, leiam o que anotaram para verificar se tem 

sentido. 

Durante a execução da tarefa o professor se aproxima de algumas duplas para 

verificar como estão se saindo.  

Da minha posição pude perceber que uma das duplas faz a atividade ao mesmo 

tempo em que conversa no Messenger. Como há um número considerável de alunos na sala, 

acredito que é praticamente impossível que o professor consiga ter um controle total sobre 

esses acontecimentos. 

Um pouco confuso em relação à data do micro-teste, PA pergunta a turma: 

-Marcamos o micro para próxima sexta não foi? 

Um aluno aproveita o esquecimento do professor para dizer que o micro será 

realizado dali a quinze dias. Observo meus registros e constato que o professor marcou a 

prova para dali a oito dias. 

O professor pergunta demonstrando certa dúvida: 

-E foi!? Acho que não. 

Uma aluna então se manifesta: 

-Não é não, professor. 

O mesmo aluno completa: 

-Bem que podia ser, temos que estudar para a Olimpíada Brasileira de Química. 

E o professor exclama rapidamente: 

-Nada disso!  

Taís afirma:  

-É próxima sexta professor. 

Depois disso, a turma dá continuidade à tarefa. Faltando trinta e cinco minutos para o 

término da aula, uma dupla encerra a atividade e a entrega. Observando-a PA indaga: 

- Vocês colocaram uma expressão em forma de derivada, vocês entendem o que 

escreveram? 

Vinícius pensa e da uma resposta que satisfaz ao professor, já que ele balança a 

cabeça positivamente e recebe a atividade. Logo em seguida os dois estudantes são liberados. 

O restante da classe permanece na sala para terminar a tarefa. Faltando apenas cinco 

minutos para o encerramento da aula o professor comunica que a turma está dispensada e que 

a atividade pode ser entregue na segunda. Os estudantes satisfeitos com a notícia arrumam 

seus materiais e se despedem do professor.  
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Identificamos nesta observação interações afetivas que demonstram atenção do 

professor ao aprendizado dos alunos, esclarecendo os encaminhamentos necessários para a 

execução da atividade e averiguação do entendimento dos alunos a respeito de um 

determinado conteúdo. 

4.1.9 Observação 9 (23/05/2011- 45 minutos)  

PA cumprimenta os alunos e anuncia que a aula será destinada para a resolução da 

lista de exercícios, visto que o micro-teste será realizado na próxima aula. Antes que inicie, 

um dos alunos pergunta se ele não vai recolher a tarefa que deixou na aula passada. Lembrado 

pelo estudante, PA solicita a entrega das atividades. Com parte dos trabalhos em mãos, ele 

comunica para aqueles que não entregaram que receberá até o outro dia. 

Após esse momento o professor dá inicio a discussão dos exercícios informando que 

as questões teóricas não serão comentadas e que a prioridade será para as questões 

matemáticas. 

PA lê o enunciado e faz algumas ilustrações no quadro para facilitar o entendimento. 

Laura pergunta: 

-O que quer dizer gelo fundente, professor? 

-Gelo a zero grau Celsius. 

-Hum... 

Durante a correção do exercício observo que uma aluna utiliza o netbook para 

conversar no Messenger. Como ela está sentada no fundo da sala, o professor não consegue 

perceber. 

À medida que resolve a questão o professor indaga a turma qual a unidade do fluxo 

de calor. Ninguém responde, ele então expressa:  

-Está com dúvida?  

E demonstra que a expressão de fluxo depende da constante de condutividade 

térmica do material, da área de contato, da diferença de temperatura e da espessura do 

material e que simplificando resultará em um valor que depende da quantidade de calorias por 

segundo, sendo, portanto, essa a unidade do fluxo. 

PA dá seguimento à resolução das demais questões. Ele pede que a aluna que está 

com a calculadora o auxilie dizendo a resposta final e logo em seguida a transcreve para a 

lousa. De repente ele anuncia:  

-Lembrem-se sexta-feira tragam suas calculadoras.  

A partir do enunciado de uma questão a aluna indaga:  
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-O que é calor latente professor? 

O professor responde: 

-É o calor necessário para modificar a fase de determinada substância. Ok? 

A aluna balança a cabeça positivamente. 

PA segue demonstrando a fórmula que deve ser usada no item seguinte, explica os 

encaminhamentos necessários para se chegar à resposta. Ainda assim a aluna demonstra 

dúvida e pede:  

-Resolve professor.  

Ele olha para o relógio. O gesto parece demonstrar certa preocupação quanto ao 

tempo de aula previsto, mesmo assim ele atende ao pedido da estudante.  

Iniciando a segunda lista ele anuncia que resolverá a sétima questão e que a mesma 

gerou controvérsias no 2º ano C. Faz anotações no quadro na tentativa de melhorar o 

entendimento e ler em voz alta:  

- Se a temperatura de um determinado gás é T1, seu volume duplica e a sua pressão 

também duplica, qual deve ser a temperatura T2 desse gás?  

Antes de iniciar o raciocínio ele expressa um “é simples”, uma a fala que perece 

querer tranqüilizar os alunos, e ele anota a expressão no quadro para depois informar que a 

grande discussão da outra turma foi em relação ao produto de 2p por 2v. Para a maior parte da 

classe o produto resultava em 2pv, por isso foi preciso que PA abrisse a equação para que os 

alunos pudessem visualizar que a resposta consistia em 4pv. Diante da explanação do 

professor a classe permanece em silêncio não sendo possível perceber se a turma tivera o 

raciocínio semelhante ao da anterior. 

Ao chegar à metade da questão seguinte, PA indaga:  

- Se houvesse um item desses no micro, o que vocês fariam a partir daqui? 

Parte dos alunos disse rapidamente:  

- Entregaria a prova (risos) 

A resposta significou que a maioria não tinha a menor idéia de como dar seguimento 

a questão. PA continua as anotações no quadro chegando ao valor da nova pressão que 

correspondia a 1,25 da inicial, ele então questiona: 

- O que isso significa? 

Uma das alunas responde: 

- Que teve um aumento de 25%. 

- Isso!  
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Confirmou o professor dando um sorriso de satisfação. 

O colega diante da resposta exclama: 

- Que menina inteligente! 

Logo em seguida a aula foi interrompida por um aluno que aparece na porta para 

falar com PA. Enquanto ele conversava, um dos estudantes levanta da carteira e imita os 

gestos do professor para os colegas que estavam sentados no fundo da sala.  

Não demora muito e PA termina de falar com o aluno, faz mais uma questão no 

quadro e encerra a aula informando que amanhã estaria no colégio caso alguém quisesse tirar 

alguma dúvida. 

As interações afetivas identificadas nesses episódios demonstram um professor 

receptivo ao esclarecer dúvidas e revela o sentimento de satisfação do mesmo diante da 

resposta de uma determinada aluna. Ao longo das aulas vão se construindo idéias trocadas 

entre professor e alunos de forma interativa.  

4.1.10 Observação 10 (27/05/2011- 90 minutos)  

Às 16horas e 20 minutos o professor organiza as carteiras para dar início ao micro-

teste e começa a mudar alguns alunos de lugar, uma das estudantes se nega a sair e a colega 

que estava sentada na frente dela se disponibiliza a trocar de carteira. Diante dessa atitude o 

professor fala  

-Vou ficar de olho em você já que se recusou a sair daí.  

Apesar de toda advertência do professor, metade da turma esqueceu a calculadora. 

Por isso, alunos pedem a autorização do professor para utilizarem o celular sem o chip, ele 

permite.  

A despeito de ser micro-teste, nem todos os alunos estão na sala. Apenas 21 

estudantes se fazem presentes. 

Com a sala toda organizada o professor inicia a distribuição da folha de rascunho. 

Nesse momento um aluno pede para a prova ser realizada em dupla e brinca dizendo que se 

fosse poderia ser eu e ele. PA expressa um  

- Não vou nem te responder. 

E continua distribuindo as folhas. Logo em seguida começa a entrega das provas e 

anuncia que não quer mais conversa a partir daquele momento. Concluída a tarefa informa 

que o micro tem o valor de cinco pontos sendo um extra. Imediatamente uma aluna resmunga 

algo, mas não consigo ouvir. PA então diz:  
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- Você tem o prazer de reclamar. Daqui a pouco vai dizer que quer o micro valendo 

quatro só para não ter que concordar comigo. 

Uma colega dela que está sentada na frente esclarece: 

- Ah, ela é assim com todos os professores. 

Olho para o rosto de PA e observo certa tranqüilidade ao saber que a implicância da 

aluna não era algo pessoal. 

A turma pergunta se ele não vai copiar as fórmulas no quadro. PA afirma que sim, 

pega o pincel e inicia as anotações explicando o que significa cada variável. Finalizada a 

explanação expressa:  

-Prestem atenção, a prova está fácil. 

À medida que a turma lê as questões, algumas dúvidas surgem, como: 

- O que é para fazer nessa primeira questão, professor?  

PA responde: 

- Completar com o tipo de propagação de calor: condução, convecção e irradiação. 

- Alguma opção se repete? 

- Pode repetir. 

Guilherme sentado no fundo pergunta: 

- A unidade nessa segunda questão não seria centímetro ao quadrado?  

PA esclarece: 

- É verdade, corrijam ai pessoal.  

No decorrer do tempo novas dúvidas vão surgindo. Desconheço parte delas porque 

alguns alunos chamam o professor e ele se dirige para a carteira desses estudantes, inclina-se 

até eles ao que me parece através dos gestos e posturas, e PA atende a todos os 

questionamentos. Em um dado momento o professor pega uma borracha do chão e entrega a 

aluna que a havia derrubado. 

Um dos alunos incomodado com o barulho proveniente do corredor da escola pede 

para PA fechar a porta; o professor atende ao pedido imediatamente. 

De repente uma aluna questiona: 

- Na quarta questão a resposta é em números normais?  

Sorrindo, PA indaga: 

- Como assim? E tem números anormais? 

Tentando supor sobre a que a aluna se refere ele pergunta: 

- Você quer dizer em função de uma variável?  
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- Isso!  

- Não.  

Alguns alunos olhavam para mim pelo canto dos olhos, e pareciam um pouco 

incomodados com a minha presença. 

O primeiro aluno entregou a prova às 17horas e 20 minutos. Logo em seguida mais 

três alunos.  

Taís manifestou certa dificuldade na resolução da ultima questão. Ao perceber a 

dúvida da colega uma estudante expressa  

-Se ela não sabe, o negocio é serio.  

Através dessa fala pude perceber que Taís era vista pelos colegas de turma como 

uma aluna inteligente. 

Uma aluna pergunta: 

- Professor esse gráfico é uma isoterma?  

Um pouco indignado PA fala: 

- Quer que eu responda sua prova?  

A classe insiste e PA completa: 

- Ah gente! Já estou dando ponto extra e vocês ainda querem que eu fale tudo. Uma 

prova fácil dessas. 

De repente uma aluna de outra turma abre a porta e branda: 

- Professor o senhor vai ver, colocou uma prova mais fácil para essa turma. 

Logo em seguida saiu. 

PA sorri sem graça. 

A turma começou a entregar o micro, mas alguns permaneciam na sala, a maior parte 

tentando fazer a última questão.  

PA anuncia que resta apenas 10 minutos para recolher as avaliações. Decorrido esse 

tempo o professor pede para que entreguem a prova.  

Os alunos ainda permanecem sentados e só depois do professor comunicar que já 

está indo embora, os alunos se manifestem.  

Logo em seguida, aparecem dois alunos perguntando se na segunda questão 

precisava ter transformado a temperatura para Kelvin, o professor confirma e completa 

dizendo que tinha dito que precisava, o aluno se defende dizendo que não ouviu e pede que o 

professor considere alguma coisa.  

Depois disso nos dirigimos para fora da sala. 
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Identificamos nas interações em sala de aula, certa impaciência do professor em 

relação aos questionamentos realizados pelos alunos sobre a resolução da prova, considerada 

fácil pelo professor. 

4.1.11 Observação 11 (30/05/2011- 45 minutos)  

PA ao chegar à sala encontra apenas uma aluna. Ele indaga qual o motivo da 

ausência dos demais, e ela explica que eles estão na aula de inglês. Logo em seguida PA 

pergunta: 

- Está triste por quê? 

A estudante responde: 

- Não é nada   

Mas o semblante da aluna demonstra o contrário. 

A classe começa a chegar e PA aproveita para ir buscar os micro-testes na sala dele. 

Logo ele retorna e inicia a entrega das provas. Taís vibra com a sua nota; alguns reclamam da 

correção e uma aluna expressa um:  

- O senhor me tirou dois décimos por que coloquei radiação ao invés de 

irradiação?”. 

 PA diz que o correto é irradiação. 

A aluna se defende: 

- Mas eu vi no livro que também podia ser radiação. 

PA então diz que analisará o caso dela depois e expressa: 

- Aqueles que quiserem podem reclamar depois caso haja algum erro na correção. 

PA inicia a aula utilizando data-show e continua com algumas anotações no quadro. 

Depois de explicar parte da história pede para que os alunos leiam mais detalhadamente no 

blog. Apresenta à variável ∆U e pergunta a turma o que significa. Todos permanecem em 

silêncio. O professor solicita então que consultem o caderno. Uma aluna olha e responde  

-Variação de energia interna.  

Em seguida PA demonstra uma ilustração sobre sistema isolado e fechado e diz:  

-Pena que tem pouca gente aqui na sala, veja só que coisa interessante.  

Essa forma de falar parece indicar que a turma deve prestar atenção para importância 

do tópico apresentado e completa  

-É isso que quero que vocês tenham em mente.  

Após concluir essa parte, PA informa que na semana de prova pretende marcar uma 

aula pela manhã para resolver somente as questões da lista e tirar dúvidas. Então os alunos 
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iniciam uma discussão para decidir qual o melhor dia, o barulho imediatamente se alastra por 

toda a sala, percebendo a desordem o professor comunica: 

- Está bom gente! Quando estiver mais próximo da prova decidimos.  

Continua com o assunto abordando agora a primeira lei da termodinâmica. Uma 

aluna manifesta: 

- Nossa! Que doideira 

O professor tentando estimular a aluna e os demais estudantes que estavam com a 

mesma visão expressa:  

- Calma gente! Quando vocês verem os diagramas entenderão melhor. Deixa ver se 

dar tempo para comentar mais alguma coisa. 

A turma grita, visto a falta de tempo percebida por eles: 

- Dar não!  

PA responde: 

- Está bem, próxima aula a gente continua. 

Finalizada a aula, os estudantes começam a sair da sala, ficando alguns que 

terminavam de arrumar seus materiais e dois que queriam esclarecer dúvidas sobre questões 

da prova. O professor colocou-se a disposição para atendê-los indo embora somente depois 

dos esclarecimentos. 

Identificamos aqui interações afetivas de entusiasmo do professor na explicação do 

conteúdo buscando envolver os alunos durante as aulas. Além de atitudes que revelam a 

preocupação do professor em tranquilizar os alunos, garantindo que o entendimento do 

conteúdo se tornará mais simples a partir da explicação dos esquemas seguintes. 

4.1.12 Observação 12 (03/06/2011- 90 minutos)  

Com a turma organizada, PA entrega as provas para os estudantes que não estavam 

na aula passada, e a apostila de exercícios para o líder, ao mesmo tempo em que comunica 

para a classe que a prova será semelhante à lista.  

Antes de dar continuidade ao assunto, PA informa: 

- Minha voz vai sair um pouco baixa hoje, por que estou gripado. 

A fala do professor parece querer informar a turma de que ele não está bem, 

revelando um pedido para que a classe permaneça em silêncio tendo em vista que sua voz está 

ruim.  

Em seguida tenta mostrar a importância da aula para o desempenho na avaliação. 
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- Meninos e meninas! Prestem atenção para aula de hoje. Ela vai ser a base para a 

prova. Se concentrem por que não tem muita coisa, o que significa que poderemos sair mais 

cedo.  

PA anota no quadro a primeira lei da termodinâmica, como se quisesse colocar os 

alunos que faltaram, em contato com o assunto já visto. Para relembrar alguns tópicos 

pergunta a um aluno o que diz o enunciado dessa lei. Sem obter resposta, PA repassa a 

pergunta para outros dois estudantes. Eles falam alguma coisa e o professor completa o 

raciocínio. 

Observando certa conversa no momento em que ele está explanando o conteúdo, PA 

diz: 

- Olha! Eu não vou ficar pedindo para vocês prestarem atenção, vou explicando. 

Dou-me conta de que Lucas, que está sentado do fundo da sala, lê um romance e 

praticamente não observa a explicação. 

No segundo momento, PA escreve a equação de trabalho e pergunta: 

-Quando existe trabalho? 

Uma aluna que está sentada na frente responde: 

- Quando há variação de volume. 

- Isso! 

PA faz algumas ilustrações no quadro para facilitar uma melhor compreensão do 

assunto. 

- Preste atenção, Clara, por que você está com uma cara de quem está voando.  

E completa: 

- Gente! Estou esperando uma pergunta que vocês ainda não fizeram. 

A mesma estudante diz: 

- E se a pressão não for constante? 

- Isso! Muito bem. 

- Se não fosse tão pão-duro te dava alguns décimos.  

PA esbarra na cadeira. 

A aluna brinca com o acontecimento: 

- Olha pra isso, foi falar em ponto que ficou nervoso. 

- Voltando para os méritos de Clara, se a pressão for variável teremos dois casos. 

O professor ilustra os dois gráficos no quadro e logo em seguida comunica: 
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- Vamos entrar numa parte bem interessante. Me deixa copiar esse tópico que eu 

paro e comento. 

Finalizando as anotações diz: 

- Gente, olhe para cá.  

Respira fundo, como se estivesse cansado, PA inicia a explicação. A expressão “olhe 

para cá” denota que PA chama a atenção do aluno para a importância do tópico apresentado.  

- O que acontece com a primeira lei da termodinâmica quando ocorrem essas 

transformações? 

Laura responde: 

-Meu Deus! Quanta informação professor. 

O professor responde 

- Não é difícil não! 

Terminada a explicação da transformação isotérmica, ele expressa um  

-Está vendo como é fácil?  

Depois consulta as suas anotações e continua a copiar no quadro. 

A aluna reclama:  

- Professor, o senhor está indo rápido demais. 

O professor dá uma pausa e fala mais lentamente. 

Outra aluna manifesta: 

- Professor, eu não entendi. 

- O que? 

- Não entendi nada. 

- Veja só...  

O professor, que faz um esboço do que foi visto até o momento e diz: 

- Agora iremos para ultima transformação. 

A aluna manifesta um pedido: 

- Vamos para casa, professor. 

- Ainda não, deixa eu ver aqui como posso resumir  

Olha para as suas anotações. 

- A gente já está quase terminando. 

- Ah, professor! Quase não.  

PA aproveita para chamar a atenção de uma estudante: 

- Você disse que não tava entendendo, mas não está prestando atenção. 
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- Eu estou professor, o que você quer que eu faça? 

A turma começa a arrumar os materiais, outras duas alunas expressam:  

-Tchau professor... Bom final de semana.  

Ao que me parece as duas atitudes tem o objetivo de pressionar o professor para 

finalizar a aula.  

- Só um exemplo gente. Quer dizer só dois. 

A turma manifesta:  

-Ah, não!  

-Vocês é que sabem.  

A fala de PA parece querer dizer para classe “Depois não reclamem”.  

Tentando conciliar com a turma, PA comunica que copiará apenas dois exemplos e 

em seguida resolverá. 

Finalizada a cópia, uma aluna motiva a colega a resolver a questão  

-Vamos lá, vamos tentar. 

PA lê o enunciado em voz alta e pede ajuda dos alunos para resolver o raciocínio da 

questão. Finalizada a resolução a classe se surpreende, alguns emitem:  

- Só isso?  

E pedem ao professor para passar uma “igualzinha” na prova. 

-Passo. 

- Jura?  

PA responde: 

- Você quer que me ajoelhe? Vou passar uma mais fácil e vocês ainda vão errarem. 

- Humilhe professor!  

A aluna demonstra certa indignação. 

PA dá inicio a outra questão faz algumas perguntas antes de começar a resolver no 

quadro.  

Um dos estudantes responde corretamente e os colegas lhe dão os parabéns. O aluno 

elogiado reage dizendo: 

- Eu sei física aqui na sala, mas na hora da prova eu me dou mal. 

PA finaliza a aula assim que termina a questão e libera a turma que demonstra 

felicidade com a chegada de mais um final de semana. 

Os episódios evidenciados são permeados por interações entre professor e alunos que 

revelam bom-humor, entusiasmo, espontaneidade. Entretanto em um determinado momento 
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contata-se de maneira velada que o professor põe em dúvida a capacidade dos alunos ao 

admitir que é possível que os mesmos não acertem a questão na prova, atitude considerada 

como negativa, uma vez que pode provocar nos alunos sentimentos de baixa auto-estima. 

4.1.13 Observação 13 (20/06/2011- 90 minutos) 

Esta última observação será destinada à aplicação da prova equivalente a Unidade II. 

Procurei o professor para nos encaminharmos a sala de aula, o que demorou um pouco, pois 

havia uma grande quantidade de alunos agitados nos corredores da escola a espera das suas 

notas, visto que aquele era a última aula antes das férias. Decorrido cinco minutos encontrei o 

professor. Ele solicitou a minha ajuda explicando-me que havia ocorrido um equivoco e que a 

coordenação tinha colocado as provas do segundo ano A e B para ser realizadas no mesmo 

horário; ele tinha recorrido ao anfiteatro da escola que consistia em um espaço amplo e, 

portanto, comportaria as duas turmas, mas já estava sendo ocupada por outro professor que 

também realizava prova. Então me perguntou se poderia tomar conta da avaliação naquela 

turma, enquanto ele aplicava a prova no segundo ano A. Eu me dispus a ajudá-lo.  

PA me entrega as avaliações e pergunta se eu poderia organizar a turma; digo que 

sim. Às 14 horas e 30 minutos adentro na sala, informo a situação para os alunos, que 

começaram a me questionar se poderiam usar o celular como calculadora, bem como se 

copiaria as formulas no quadro. Pedi licença à classe e fui até o segundo ano A para consultar 

o professor. Ele disse que o celular poderia ser usado sem o chip e que iria até a sala assim 

que pudesse para copiar as formulas. Retorno à sala e passo as informações para os alunos. 

No segundo momento organizo a turma, peço para que façam silencio e que só deixem sobre a 

carteira lápis, caneta e borracha. Logo em seguida entrego as provas. 

Não demora muito para PA aparecer, repassa as fórmulas para a turma e me pede 

desculpas pelo equivoco, afirmando que aquela realmente não era a observação que eu havia 

planejado. Mas entendi a posição do professor diante da situação. 

PA retorna para o segundo ano A, entretanto sempre que podia deixava alguém da 

supervisão na turma A e seguia para onde eu estava. No decorrer da avaliação alguns alunos 

me chamavam para esclarecer algumas dúvidas. Duas estudantes pareceram aproveitar o 

momento para trocar informações, então me aproximei de ambas e pedi para que uma delas 

sentasse na carteira próxima a minha mesa.  Ela seguiu para onde eu havia indicado sem 

questionar quanto à mudança. 
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Decorrido uma hora, PA adentra a sala trazendo cinco alunos da outra turma que 

ainda faziam prova. Então retorno para minha posição, ficando de frente para a turma. O 

professor agradece a ajuda.  

Um dos estudantes pergunta como ficaria a sua nota, uma vez que ele tinha faltado 

ao micro-teste. PA explica que corrigirá a sua prova valendo oito, então uma aluna relembra 

que o micro teve um ponto extra e, portanto, a prova dele deveria valer nove. Diante desse 

comentário o professor pergunta se ela é advogada de defesa do colega.  A aluna sorri sem 

graça. Observo certa impaciência por parte do professor, olho para o rosto dele e percebo um 

semblante cansado.  

PA aproveita para anunciar a pontuação da atividade que a turma havia feito com o 

uso do netbook. As notas oscilam entre um e meio e dois, e ele explica que atribuiu a nota por 

comparação. A classe não questiona. 

Notei que a turma tinha mais dificuldades na última questão. Uma aluna perguntou 

se poderia dizer qual o ponto do gráfico onde a temperatura era menor, sem ter que justificar. 

Essa pergunta me fez acreditar que a estudante desconhecia a resposta certa e, portanto, queria 

arriscar em alguma alternativa. 

Metade da turma começou a entregar a prova. Nesse momento pude escutar uma das 

alunas:  

-Professor, corrija com carinho.  

-Vou tentar.   

Laura pede para o professor ajudá-la, pois ela acredita que não conseguirá “fechar” a 

prova.  

PA diz que já ajudou bastante.  

-Até 15 de julho (inicio da semana de recuperação semestral).  

E ela responde: 

-Até. Estarei aqui graças ao senhor. 

Por volta das 16 horas, PA começa a anunciar o termino da prova, pede aos alunos 

que façam as últimas anotações. Os alunos parecem não se importarem muito com o tempo e 

o professor insiste anunciando novamente.  

Olho o meu relógio e observo que é exatamente 16 horas e 20 minutos, o tempo 

previsto para o fim da prova, então o professor levanta e inicia a arrumação dos seus 

materiais, como forma de pressionar os alunos. Diante da atitude, os últimos estudantes 

entregam as provas imediatamente. 
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Finalizado a avaliação nos dirigimos para fora da sala. 

 Identificamos sentimentos de stress e impaciência por parte do professor que podem 

ser justificadas pelo fato de se ver obrigado a lhe dar com o inesperado. Tendo em vista que 

era dia de prova as interações entre professor e alunos foram marcadamente agitadas.  

4.2 ANÁLISE DA OBSERVAÇÃO 

Os diversos episódios constatados durante as interações em sala de aula revelaram 

aspectos marcadamente afetivos, a maioria dos quais estão apresentados no final de cada 

observação.  

Além disso, os dados transcritos através das anotações de campo permitiram 

identificar muitos outros aspectos afetivos presentes nas interações entre professor-aluno em 

sala de aula categorizadas através das seguintes manifestações posturais: proximidade, 

receptividade, contato físico, atenção e expressão facial. 

4.2.1 Proximidade  

Em relação à subcategoria proximidade é possível verificar certo padrão de repetição 

quanto a uma maior aproximação física do professor no intuito de contribuir com o 

desenvolvimento das atividades propostas com o grupo situado no fundo da sala.  

Para Tassoni (2008) a proximidade possibilita uma compreensão mais efetiva do 

objeto de conhecimento, na medida em que contribui para que o educando tenha maior 

consciência de sua evolução no processo de aprendizagem. 

Nesse caso houve também algumas poucas aproximações a alunos de forma 

individualizada quando esses estavam resolvendo as questões propostas durante a aula. Com o 

intuito de auxiliar na execução das tarefas. No entanto o que se pôde constatar é que também 

existiram aproximações com o caráter inibidor, realizadas em direção ao grupo que estava 

sentado ao fundo da sala de aula, tendo em vista que esses alunos mostravam-se relativamente 

desinteressados. 

Durante a entrevista solicito aos alunos que atribuam uma nota de 1 a 5 para a 

relação de proximidade com o professor de física durante as aulas. Quatro dos seis 

entrevistados atribuíram nota 4 e dois atribuíram nota 5. É importante ressaltar que os dois 

alunos que atribuíram nota cinco foram justamente aqueles em que PA se aproximou durante 

a execução de alguma atividade, ou seja, uma aproximação com caráter de auxílio e não de 

inibição.  
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Em sua teoria, Wallon esclarece que as interações sociais que ocorrem na vida do 

indivíduo propiciam o desenvolvimento da inteligência. Assim, a proximidade física do 

professor é entendida como um aspecto que tende a favorecer a relação professor-aluno, pois 

segundo o autor as reações posturais, como por exemplo, os deslocamentos corporais 

permitem o desenvolvimento de atitudes. De acordo com Dantas (1993), “é impossível 

alimentar afetivamente à distância” (p.75). Dessa forma, pode-se entender a proximidade 

como um elemento fundamental na construção das relações afetivas. 

4.2.2 Receptividade  

A categoria da receptividade foi evidenciada em alguns episódios durante as aulas, 

entre os quais se destacam:  

Antes de iniciar a resolução o professor fornece dicas de como resolvê-la, curva-se 
diante da mesa de uma aluna, explica alguns tópicos e logo segue para outra carteira.  

(...) duas alunas dirigem-se ao professor para sanar dúvidas enquanto a maioria da 
classe já caminha para fora da sala. O professor se curva na carteira das estudantes, 
olha o caderno de uma delas e esclarece a questão. 

Os dados coletados demonstram que a receptividade estabeleceu-se de duas formas, 

ora quando os alunos solicitavam a ajuda de PA ou quando PA se dirigia de forma espontânea 

até os alunos para auxiliá-los na resolução de algumas atividades.  

É imprescindível esclarecer que em todos os episódios, a receptividade foi 

estabelecida através da postura corporal de inclinar-se na carteira do estudante ou quando o 

professor voltava seu corpo em direção ao aluno, como um gesto de atenção ao atender as 

dúvidas desses alunos.  

Essas atitudes acabaram provocando uma aproximação entre o professor e os alunos 

protagonistas desses episódios.  

Assim, pode-se considerar que a subcategoria da receptividade favoreceu a 

proximidade.  

Além disso, tanto a resposta de PA ao chamado dos alunos como a própria disposição 

deste para ajudá-los revela uma atenção do professor ao aprendizado da turma. Portanto, a 

subcategoria receptividade é entendida como um elemento positivo na relação professor-aluno 

estabelecido em sala de aula. 

Desse modo é possível considerar que a receptividade atuou como mediadora do 

trabalho pedagógico, uma vez que favoreceu a execução das atividades propostas buscando 

alcançar uma aprendizagem. 
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4.2.3 Atenção  

Durante as aulas observadas foi evidenciado um único episódio (observação 10) em 

que a subcategoria da atenção esteve presente:  

Em um dado momento o professor pega uma borracha do chão e entrega a aluna que 
a havia derrubado. 

 
 Portanto essa foi à categoria menos evidenciada nos episódios descritos. Em 

contrapartida destacam-se os relatos dos alunos que como solicitado atribuíram uma nota 

(escala de 1 a 5) em relação a postura do professor com base nas seis subcategorias -

proximidade, receptividade, atenção, contato físico e expressão facial – quatro desses alunos 

conferiram nota máxima para a postura de PA no que se refere a categoria atenção e dois 

deram nota 4, que compreende um valor bastante satisfatório. 

 Dessa forma, apesar dessa categoria quase não ter sido constatada durante as 

observações, os dados obtidos através dos entrevistados permitiram concluir que PA pode ser 

considerado atencioso. 

A subcategoria da atenção também é identificada como uma manifestação afetiva. O 

professor estava atento a necessidade da aluna, impedindo que a mesma interrompesse a 

tarefa. 

4.2.4 Contato físico  

 O Contato Físico, outra subcategoria relacionada às manifestações posturais, também é 

identificada como uma forma de interação extremamente afetiva, ocorrendo apenas em dois 

momentos em sala de aula. Ambos estabelecidos com o mesmo propósito.  

O gesto de tocar o aluno no ombro ou nas costas ocorreu como forma de encorajá-lo, 

transmitir segurança, revelando um sentimento de carinho e atenção do professor. Como 

constatado nos seguintes episódios (observações 2 e 4): 

Caminha até o fundo da sala, toca no ombro de uma aluna que está sentada na última 
carteira e lhe dirige a pergunta 

O professor caminha pela sala, toca nas costas de Laura. 

- E aí conseguiu fazer a questão? 

Os alunos não demonstraram desconforto no momento do contato físico. Ações como 

responder a pergunta feita pelo professor e continuar empenhando-se na resolução da 

atividade revelam reações positivas diante dessa postura. 
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Wallon (1975b) como já citado considera que a função postural está relacionada a 

atividade intelectual, à medida que as emoções tendem a mobilizar as pessoas, permitindo a 

sustentação da atividade psíquica.   

O contato físico, portanto, também é visto como um aspecto importante na relação do 

aluno com o objeto de conhecimento. 

4.2.5 Expressão facial  

A expressão facial das cinco subcategorias foi a que mais predominou nos episódios 

que ocorreram em sala de aula. Sendo fundamental para compreender os sentimentos que 

permearam as interações entre o professor e os alunos, buscando identificar o significado de 

tais expressões. 

As expressões faciais reveladas por PA foram predominantemente evidenciadas sobre 

dois aspectos: para demonstrar uma insatisfação diante de alguma atitude realizada pelo aluno 

ou ainda para confirmar a resposta dada pelo estudante na execução de uma atividade. 

Manifestados por meio do olhar, do sorriso ou ainda por movimentos de cabeça.  

É importante ressaltar que o sorriso transmitido pelo professor em algumas situações 

expressou diferentes sentimentos como de satisfação, embaraço e contentamento em relação a 

uma situação engraçada.    

Além disso, através dos dados coletados foi evidenciado que os alunos conseguiam 

perceber fortemente os sentimentos transmitidos pelo professor, quando esses eram expressos 

por meio do olhar, entre eles se destacam (observações 1 e 3):  

O celular do estudante toca novamente, o professor lança um olhar de reprovação e 
imediatamente o aluno desliga o telefone.  

Pronto para iniciar o assunto, constata que um dos alunos está sentado de lado para 
conversar com o colega, o professor olha fixamente para esse aluno que 
imediatamente volta-se para o quadro.  

 
Assim, por meio dos exemplos apresentados é possível perceber que o olhar de 

repressão provoca uma mudança de atitude, demonstrando que a mímica facial transmitida 

pelo professor foi perfeitamente compreendida pelos alunos.  

No episódio descrito na observação 8: 

... Um dos estudantes pensa e da uma resposta que satisfaz ao professor por que ele 
balança a cabeça positivamente e só então recebe a atividade...,  
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a atitude de confirmar com o movimento de cabeça e a aceitação da atividade entregue 

demonstram que o professor ficou satisfeito com a resposta dada pelo aluno. Portanto, essa 

atitude do docente revela um sentimento de alegria em relação ao desempenho do estudante. 

A expressão facial é compreendida como uma manifestação da afetividade em sala de 

aula, pois através dela é possível perceber os sentimentos e emoções estabelecidos entre os 

sujeitos. Por isso, Leite e Tassoni (2002) admitem que é fundamental observar o gesto, a mímica, 

o olhar, a expressão facial, pois essas manifestações são constituídas de atividade emocional. 

4.3 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO SOBRE INTERAÇÃO DO PROFESSOR (QTI) 

O QTI está constituído de 64 questões que avaliam oito tipos de comportamento 

interpessoal do professor, resumidos no Quadro 1. É importante destacar que cada tipo de 

perfil é definido segundo o entender europeu, que nem sempre é compatível com o entender 

americano ou mesmo com o entender brasileiro. 

As questões foram agrupadas de acordo com oito escalas de tipo de comportamento 

correspondentes a eixos: Dominância – Cooperação (DC), Cooperação – Dominância (CD), 

Cooperação – Submissão (CS), Submissão – Cooperação (SC), Submissão – Oposição (SO), 

Oposição – Submissão (OS), Oposição – Dominância (OD) e Dominância – Oposição (DO).    

As respostas a cada tipo de questão foram dadas segundo uma escala de números 

inteiros de um até cinco (1 a 5), significando, em ordem crescente, discordância total (1), 

discordância parcial próxima da discordância total (2), neutralidade (3), concordância parcial 

próxima da concordância total (4), e concordância total (5) (Anexo III).  

Para cada questão foi obtida uma média das respostas de todos os alunos a ela. Das 

médias das questões de uma mesma escala foi obtida a média da escala.  

As descrições dos tipos de comportamento e das questões agrupadas para cada um 

deles estão apresentadas nos Quadros 2 e 3. 

O Quadro 4 ilustra o procedimento de análise das respostas ao questionário utilizando 

uma planilha eletrônica.  
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Quadro  1 - Tipologias de comportamento interpessoal avaliados pelo questionário. 
 
Nome do perfil 
interpessoal 

Características do ambiente de sala de aula aplicável ao tipo de perfil interpessoal 

Diretivo 

É bastante estruturado e inclui a realização de um grande número de tarefas nem sempre 
agradáveis. Os professores nesse ambiente são eficientemente organizados, usualmente 
terminando as aulas dentro do programado. Eles dominam as discussões da sala de aula e 
mantém o interesse dos alunos.  Usualmente, eles evitam proximidade com o aluno, ainda que 
eventualmente podem se mostrar amigáveis e compreensivos. Eles adotam altos padrões e são 
vistos como exigentes. Para eles, ter de trabalhar é imperativo tanto para eles como para os 
alunos, e se irritam quando tem de lembrar sobre isso à turma. Eles gostam de ficar no pé de 
alunos que são desatentos ou de mau comportamento. Isso normalmente endireita os alunos 
rapidamente. 

Autoritário  

É bastante estruturado e inclui a realização de um grande número de tarefas frequentemente 
agradáveis. Regras e procedimentos são claros para os alunos e por isso eles não precisam ser 
esclarecidos sobre isso. Os professores deste ambiente permanecem alerta e obtém melhores 
resultados que seus pares diretivos. Apesar de autoritários, os professores são entusiastas e 
abertos às necessidades dos alunos, mostrando-se interessados por suas vidas dentro da sala 
de aula. Ainda que o método de ensino destes professores seja usualmente a aula tradicional, 
eles optam às vezes por outros métodos de ensino. As suas lições costumam ser planejadas e 
bem estruturadas. 

Tolerante e autoritário 

É um ambiente propicio para apoiar a liberdade e a responsabilidade do aluno. Professores 
simultaneamente tolerantes e autoritários usam diversos métodos para os quais os alunos 
respondem bem.  Estes professores usualmente organizam suas lições em torno de um 
pequeno grupo de trabalho. Ainda que o ambiente de aula seja parecido com o ambiente 
exclusivamente autoritário, a proximidade entre alunos e professores simultaneamente 
tolerantes e autoritários é maior. Professores e alunos se sentem satisfeitos, se envolvem na 
maioria das lições, compartilham o bom humor e raramente precisam reformular regras. 
Professores ignoram interrupções menores, escolhendo se concentrar mais nas lições. Os 
alunos trabalham para alcançar os seus objetivos e os objetivos instrucionais do professor 
com pouca ou nenhuma reclamação.  

Tolerante 

O ambiente é agradável e suportável, com os alunos satisfeitos nas suas aulas, pois eles têm 
maior liberdade que em outros ambientes de aula. Os estudantes apreciam o envolvimento 
pessoal dos professores e as habilidades destes últimos para conseguir casar os conteúdos 
com os estilos de aprendizagem dos primeiros. Os alunos trabalham segundo o seu próprio 
ritmo e como resultado disso o ambiente de aula pode parecer confuso às vezes. O professor 
tolerante é visto como pouco organizado (particularmente no entender americano), com lições 
que não são bem preparadas e que não desafiam os alunos. Tais professores começam uma 
lição com uma explicação e deixam por conta do aluno terminar de se informar sobre o 
assunto. Ainda que tais professores são interessados pela vida pessoal de seus alunos, as suas 
expectativas acadêmicas em relação a eles não são evidentes.    

Fonte: UYS (2010, p. 221-222) 
(continua) 
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(continuação) 
Quadro 1 - Tipologias de comportamento interpessoal avaliados pelo questionário. 
 

Incerto-tolerante 

O ambiente é desestruturado ao ponto de que somente os estudantes encontrados mais por 
perto do professor são os que prestam maior atenção, enquanto que os que estão mais 
afastados se distraem com jogos, brincadeiras ou atividades alheias à lição. Os professores 
são cooperativos, mas não mostram liderança na sala de aula. As lições não são dadas 
completamente e não são acompanhadas pelos alunos. Os professores toleram a desordem e 
os alunos não são exigidos, ao mesmo tempo em que se mostra desejoso de explicar 
repetidamente conteúdos a quem não os compreende imediatamente.  Os alunos não são 
provocativos e os professores simplesmente se esforçam por dar sua aula mesmo em um 
ambiente barulhento. Os poucos esforços por impor ordem em sala de aula são ignorados. 
As reações dos professores algumas vezes são rápidas, outras vezes demoradas até o ponto 
da apatia.  As expectativas de desempenho da turma são mínimas, imediatas e de curto 
prazo. O efeito desse ambiente é um desequilíbrio na produtividade de professores e alunos 
tal que cada um deles parece ir atrás de objetivos próprios e divergentes. 

Incerto-agressivo  

O ambiente é caracterizado por um tipo agressivo de desordem. Professores e alunos 
consideram-se oponentes e consomem a maior parte do tempo em conflitos simetricamente 
crescentes. Os alunos se agarram de qualquer oportunidade para interromper as aulas e 
provocar o professor de diversas formas. Como consequência disso, o professor entra em 
pânico e reage de uma forma que só piora a situação. Ás vezes, na tentativa repentina de 
impor disciplina na aula, o professor pode terminar punindo injustamente a uma parcela dos 
alunos. Por isso, devido ao comportamento desequilibrado e repentino do professor, os 
alunos usualmente sentem que o professor é um ditador. Regras de comportamento são 
comunicadas ineficientemente. Os professores consomem muito tempo tentando gerenciar a 
situação da sala de aula, mas com pouca vontade de tentar outras técnicas instrucionais. O 
pensar dos professores costuma ser: “primeiro eles tem de se comportar”. A aprendizagem, 
infelizmente, é o aspecto menos importante do dia a dia na sala de aula.  

Repressivo 

Neste ambiente os alunos são dóceis e pouco envolvidos. Eles seguem regras e tem medo 
das reações explosivas do professor. Os professores, por sua vez, reagem mal mesmo a 
pequenas transgressões e frequentemente usam o sarcasmo ou o rebaixamento de notas dos 
alunos. Tais professores são a epítome da rigidez complementar. As suas lições costumam 
ser estruturadas, mas pouco organizadas. Ainda que informações relevantes e instrução 
básica sejam dadas pelo professor, fazer questões em sala de aula é pouco incentivado ou 
permitido por ele. Ocasionalmente os alunos farão tarefas individuais e o professor será 
pouco auxiliador. O ambiente é de vigilância e pouco satisfatório, com os alunos 
permanecendo apreensivos e medrosos. As expectativas do professor são orientadas e 
alimentadas pela competição, e por isso os alunos se preocupam com a obtenção de bons 
resultados nas suas avaliações. O professor se mostra repressivo diante de qualquer 
iniciativa do aluno, preferindo dar sua aula e esperando que o aluno fique quieto na sua 
cadeira. Os alunos interpretam o professor como impaciente e infeliz, e que o silêncio destes 
é como se fosse a calma dele no meio de uma tempestade.  

Infatigável  

O ambiente varia entre a desordem de professores incerto-agressivos e incerto-tolerantes até 
a organização do professor diretivo. A única coisa constante é o esforço do professor por 
gerenciar a sala de aula. Eles costumam ter sucesso à custa de um grande consumo de 
energia. Os estudantes somente prestam atenção na medida em que o professor os motive. 
Quando os alunos finalmente se envolvem, o professor não se mostra muito cordial. A 
rotina do professor consiste em ele se dedicar ao que já dominam e não tentar novos 
métodos instrucionais. O professor e os seus conteúdos parecem cada vez menos 
interessantes e a os alunos não se entusiasmam, nem cooperam, nem são competitivos. 
Devido a sua excessiva preocupação com gerenciar a sua aula, este professor parece para os 
alunos estar sempre à beira de uma grande explosão de raiva. 

Fonte: UYS (2010, p. 221-222) 
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Quadro  2 - Descrição das escalas de tipo de comportamento avaliadas pelo questionário. 
 
Código Escala de tipo de 

comportamento  
Descrição O que a questão típica do 

questionário quer verificar com a 
resposta dada 

DC Liderança Guia, organiza, da ordens, instrui, 
determina procedimentos e estrutura 
a organização da aula. 

Este professor sabe como será a sua 
aula e trabalha para isso. 

CD Auxílio Mostra interesse, se comporta 
amigavelmente, inspira confiança e 
autenticidade. 

Este professor nos ajuda com o 
trabalho. 

CS Compreensão Escuta com atenção e interesse, 
enfatiza, mostra confiança e é aberto 
com os estudantes. 

Este professor é de nossa confiança. 

SC Liberdade Da liberdade, oportunidade e 
responsabilidade ao aluno 

Este professor nos permite assumir 
responsabilidade pelo que fazemos. 

SO Incerteza Se comporta de forma incerta e 
mantem um baixo perfil. 

Este professor nos permite dizer a ele o 
que fazer. 

OS Insatisfação Parece infeliz, crítica e aguarda 
silêncio. 

Este professor acha que nós 
trapaceamos. 

OD Punição Expressa irritação e raiva, pune e 
proíbe.  

Este professor fica bravo rapidamente. 

DO Rigorosidade Inspeciona, mantém o silêncio e 
segue as regras ao pé da letra 

Este professor é rigoroso. 

Fonte: UYS (2010, p. 211) 
 
 
 
Quadro  3 - Especificação das questões ligadas a cada uma das escalas. 
 
Escala Questões 

Liderança 3, 31, 36, 40, 45, 52, 62 

Auxílio 5, 15, 29, 35, 37, 47, 50, 60 

Compreensão 4, 6, 11, 13, 17, 18, 32, 56 

Liberdade 8, 21, 25, 27, 33, 48, 49, 64 

Incerteza 23, 34, 39, 42, 44, 46, 55 

Insatisfação 7, 10, 12, 19, 26, 28, 30, 48, 54, 58 

Punição 16, 24, 38, 41, 43, 51, 59, 63 

Rigorosidade 1, 2, 9, 14, 20, 22, 53, 57, 61 
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Quadro 4 - Processo de análise das respostas do aluno ao questionário utilizando uma 

planilha. 

 
Rótulo e questão Respostas Médias das respostas 
Q1 4 3 ... ... 2 MQ1=MÉDIA(A1:A64) 
Q2 5 1 ... ... 3 MQ2=MÉDIA(B1:B64) 
... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... 
Q64 3 2 4 1 5 MQ64 =MÉDIA(...) 
   
 Escalas Médias das escalas 
 Liderança =(MQ3+MQ31+MQ36+MQ40+MQ45+MQ52+MQ62)/7 
 Auxílio ... 
 Compreensão ... 
 Liberdade ... 
 Incerteza ... 
 Insatisfação ... 
 Punição ... 
 Rigorosidade ... 
 
 

Com as colunas “Escalas” e “Médias das escalas” foi construído um gráfico do tipo 

pizza. Este tipo de gráfico, assim como o tipo de gráfico “octógono” utilizado em diversos 

estudos relacionados ao QTI, permite visualizar os dados de forma abrangente para 

rapidamente determinar tendências de forma qualitativa e quantitativa.   

A Figura 1 mostra o nosso gráfico do tipo pizza para os dados coletados. Nele, os 

valores das médias das escalas são localizados sobre os raios com os nomes respectivos das 

escalas, onde o valor máximo sobre o raio é cinco (5) e o valor mínimo é zero (0). Os oito 

pontos localizados sobre os eixos são unidos para formar um setor circular que também é 

sombreado. A ordem escolhida dos eixos corresponde a ordem padronizada na análise de 

dados deste tipo de questionário. O gráfico obtido pode ser comparado com outros gráficos 

deste tipo, como os mostrados na Figura 2, para estabelecer o perfil interpessoal do professor.  

De acordo com as respostas dadas tanto pelos alunos como pelo próprio professor, o 

perfil do professor apresenta traços de tolerante e autoritário e autoritário.  

Assim, a visão que PA tem de si mesmo e da sua prática enquanto docente demonstrou 

ser similar a percepção dos alunos. É importante considerar que durante a observação o 

professor demonstrou em alguns momentos posturas referentes ao perfil tolerante e autoritário 

e em outras ao perfil autoritário. O Quadro 6 mostra episódios que evidenciam um perfil 

tolerante e autoritário e autoritário. 
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Alunos      Professor (PA) 

 
Figura  1 - Exemplo de gráfico do tipo pizza obtido a partir dos dados coletados do 
questionário sobre Interação do Professor na perspectiva dos alunos e na perspectiva do 
professor. 
 

A cada tipologia de comportamento interpessoal do professor está associado o possível 

resultado de aprendizagem, como resumido no Quadro 5. De acordo com o Quadro 5 e os 

resultados da Figura 1 (perspectiva dos alunos), encontramos evidência de uma componente 

de aprendizagem afetiva importante (alta, segundo a linha 3, na coluna 3, do quadro 5) e de 

aprendizagem cognitiva também (alta, segundo a linha 2, na coluna 3, do quadro 5) no 

professor acompanhado nesta pesquisa. De acordo com o Quadro 5 e os resultados da Figura 

1 (perspectiva do professor), encontramos evidência de uma componente de aprendizagem 

afetiva importante (máxima, segundo a linha 3, na coluna 2, do quadro 5) e de aprendizagem 

cognitiva (alta, segundo a linha 2, na coluna 2, do quadro 5) no professor A.  

 

 
Diretivo           Autoritário 

Figura 2 (Continua) 
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(continuação) 
 

 
Tolerante e autoritário     Tolerante 

 

 
Incerto-tolerante     Incerto-agressivo 

 
 
 

 
Repressivo     Infatigável 

 
Figura  2 - Perfis interpessoais do professor na forma de gráficos do tipo “radar”.  
Fonte: UYS (2010, p. 217). 
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Quadro  5 - Resultados de aprendizagem possíveis para os diferentes comportamentos 
interpessoais do professor. 
 

 Diretivo Autoritário 
Tolerante e 
autoritário 

Tolerante 
Incerto-
tolerante 

Incerto-
agressivo 

Repressivo Infatigável 

Cognitiva Máxima Alta Alta Média Mínima Máxima Média Média 

Afetiva Alta Máxima Alta Alta Mínima Alta Média Média 

Participativa Alta Máxima Alta Média Mínima Alta Baixa Média 

De realidade Alta Média Alta Média Mínima Alta Média Média 

De atividade Alta Média Máxima Alta Mínima Alta Média Média 

Fonte: UYS (2010) 
 
 
Quadro  6 - Episódios da Observação que descrevem o Perfil interpessoal do professor 
(perspectiva dos alunos e perspectiva de PA). 
 

TOLERANTE E AUTORITÁRIO AUTORITÁRIO 

Características Episódios Características Episódios 

Os professores 
organizam suas lições em 
torno de um pequeno 
grupo de trabalho. 

 Observação 8 (20/05/2011) 
O professor solicita a 
organização da turma para 
dar início a execução da 
atividade ao mesmo tempo 
em que pede para cada 
dupla pegar os netbooks 

mostram-se 
interessados pelas vidas 
dos seus alunos dentro 
da sala de aula 

Observação 11(30/04/2011) 
[...] em seguida o professor 
pergunta: 
- Está triste por quê? 
A estudante responde: 
- Não é nada - mas o 
semblante da aluna 
demonstra o contrário. 

a proximidade entre 
alunos e professores 
simultaneamente 
tolerantes e autoritários é 
maior. 

Observação 3 (02/05/2011) 
O professor caminha pela 
sala, quando um dos alunos 
comenta sobre o jogo do 
domingo: 
- E o jogo de ontem 
professor?  
Ele então exprime: 
-Eu estou de vermelho, mas 
não pensem que sou 
flamenguista. 

lições costumam ser 
planejadas e bem 
estruturadas. 

Observação 7 ( 16/05/2011)  
O professor informa que a 
atividade será transferida 
para a aula seguinte (sexta-
feira), pois serão necessários 
dois horários para a sua 
execução 

compartilham o bom 
humor. 

Observação 2 (29/04/2011) 
[...] o professor diz no tom 
brincalhão:  
-Mas sem usar regra de 
três. E continua:  
-Você já é conhecido pelos 
professores como o aluno 
da regra de três.  
Os colegas riem e 
aproveitam para também 
brincar com o colega. 

O professor opta às 
vezes por outros 
métodos de ensino. 

Observação 1 (25/04/2011) 
[...] o professor utiliza o 
experimento para fazer os 
alunos visualizarem de 
maneira mais clara o que foi 
apresentado 
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Cabe destacar aqui um comentário sobre o perfil do professor obtido neste estudo. 

Pesquisas realizadas desde pouco mais de uma década já demonstraram que esse tipo de 

professor (autoritário e tolerante) se assemelha muito ao modelo ideal que o professor tem 

sobre si mesmo e é também a imagem que os alunos têm sobre seus melhores professores. 

Também já foi demonstrado que professores com esse perfil são capazes de obter a motivação 

do estudante, assim como aumentar a aprendizagem do mesmo. Portanto, é sensato concluir 

que o professor A é um bom professor (WUBBELS, DEN BROK, VELDMAN & VAN 

TARTWIJK, 2006, pp. 407-433). 

 

4.4 INTER-RELAÇÕES ENTRE A DIMENSÃO AFETIVA E A DIMENSÃO COGNITIVA 

NA PERSPECTIVA DO PROFESSOR A 

4.4.1 Entrevista com o professor 

Durante a entrevista foi possível perceber que PA se sentiu confortável, mantendo uma 

boa comunicação e tranqüilidade. Por meio da entrevista pretendeu-se conhecer as opiniões de 

PA a respeito da sua relação com os alunos, estratégias de ensino e sua postura enquanto 

professor. Quando questionado sobre quais as características que um bom professor de física 

deve possuir ele afirma:  

PA - “Ah!, são muitas. Mas primeiramente, de forma geral, o professor deve ter uma 
boa comunicação. Em segundo, como é comum os alunos virem com alguns 
preconceitos em relação à física, acreditando tratar-se de uma disciplina difícil... É 
preciso que o professor quebre esses preconceitos. Além disso, o professor deve estar 
o tempo todo pensando em inovações. Se por um lado o nosso curso tem uma 
deficiência na licenciatura, por outro faz com que tenhamos uma boa ideia de 
pesquisa, passamos a ter curiosidade em fazer coisas novas. Então... Acho que o 
professor tem que ser pesquisador. Entretanto, quando falamos em inovações 
pensamos na maioria das vezes em experimentos de laboratório. Mas não é só isso, 
vai muito além. É tentar despertar no aluno a importância da ciência, de maneira que 
ele seja inserido dentro desse contexto que é novo e muito científico. Precisamos fazer 
com que o aluno não tenha uma resposta pronta, mas que ele tenha uma consciência 
crítica”. 

Fica evidente que PA reconhece que o aluno não deve ser um sujeito passivo no 

processo de aprendizagem, entendendo que as capacidades desses educandos vão além da 

simples reprodução do conhecimento.  

É importante destacar que durante as aulas houve momentos que PA buscou seguir por 

esse caminho, realizando questionamentos e instigando os alunos. Mesmo não obtendo 

sempre respostas positivas. 
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 Logo em seguida ao questionar PA se consegue perceber quando um aluno não está 

aprendendo, ele afirma 

PA – “Sou capaz de perceber quando o aluno não está conseguindo acompanhar o 
conteúdo. Quando isso acontece busco me aproximar mais desse aluno. Esse ano 
aconteceu de chamar alguns para conversar em particular, para saber qual era o 
problema. Então me relataram que não conseguiam entender física ou que não 
gostavam da forma como estava ensinando. No momento busquei tranqüilizá-los 
dizendo que se tivessem o esforço necessário não iriam reprovar. Alguns melhoraram 
e outros não, até porque tem aqueles que não possuem o perfil para gostar de 
ciências, ou talvez porque a minha metodologia ainda não os agrada... Acredito que a 
aproximação é a melhor forma para amenizar essas dificuldades.” 

 

O item 32 do questionário QTI (Anexo III) aborda esse através do seguinte texto:  

“O (a) professor (a) percebe quando não entendemos”.  

Do total de alunos que responderam o QTI, 24% deles afirmaram que sempre o 

professor percebe quando eles não aprendem, 44% afirmam que mais da metade do tempo o 

professor de fato consegue diagnosticar se eles estão aprendendo o conteúdo. Já 17% 

afirmaram que isso acontece metade do tempo.  

Os dados mostram que nem sempre o professor é capaz de perceber quando a turma 

não está aprendendo. Entretanto, vale considerar que PA buscou ajudar os alunos durante a 

execução das tarefas. Dessa forma o papel do professor é importante na mediação da 

aprendizagem e das interações que ocorrem no contexto escolar.  

Mais adiante PA revela que durante a sua trajetória escolar houve modelos de docentes 

que contribuíram na construção da sua postura enquanto profissional.  

PA - “No ensino médio não tive nenhum professor que me inspirasse. Mas lembro que 
meu professor de física utilizava técnicas que mais pareciam com um animador de 
auditório, que era um perfil muito mais da época. Não sabia ao certo que carreira 
escolheria, mas se fosse professor não seguiria esse modelo. Um tempo depois, 
quando contei para ele que ia fazer física, ele me disse: ‘É... você pode até fazer, mas 
não vai sair do primeiro período’. Isso criou uma chateação em mim que... eu pensei 
vou estudar e vou sair do primeiro período. Mais tarde acabei esquecendo isso, só que 
depois você olha para a sua trajetória e não sabe se está ligado ou não. Acabei 
fazendo mestrado e doutorado em física. Às vezes tenho vontade de encontrar com ele 
e dizer: “Isso não é uma forma de você incentivar um aluno”. Já na graduação houve 
professores que me inspiraram muito e três deles me marcaram profundamente, pois 
possuíam ética, domínio de conteúdo, prazer em ensinar...” 

 Com essa narrativa PA recordou suas experiências enquanto estudante, revelando que 

o professor é capaz de deixar marcas positivas ou negativas nos alunos.  
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A frase citada e ouvida por PA do seu professor de física pode de maneira 

inconsciente ter repercutido nas escolhas que PA realizou ao longo da sua vida. Sobre esse 

aspecto, Freire (2007) afirma que um simples gesto do professor, aparentemente insignificante 

pode valer como força formadora ou como contribuição para a vida do educando. De maneira 

semelhante a história de vida do aluno também pode exercer influências sobre a vida escolar.   

Gulassa (2004), a partir da concepção Walloniana afirma que o professor deve 

procurar conhecer seus alunos de forma mais integral, em seus diferentes grupos, nos 

diferentes contextos, no contexto de sua época, em sua condição socioeconômica e em suas 

diferentes linguagens, uma vez que o aluno só pode ser entendido dentro do seu contexto e em 

sua totalidade. Assim, a história de vida do sujeito reflete na formação do eu, bem como no 

processo da aprendizagem.   

 Quando questionado sobre o que mais lhe agrada em sua profissão, PA revela  

PA - “Gosto muito de ser professor e atualmente o que tem me agradado bastante é 
receber estagiários de física. Não que eu tenha uma forma certa de ensinar. Mas 
gosto de fazer com que esses meninos possam melhorar em alguns aspectos e olhando 
eles também posso melhorar as minhas práticas. Também gosto muito da relação que 
tenho com os meus alunos. É interessante poder participar de várias gerações com 
vários pensamentos diferentes...”  

De acordo com o item 26 do QTI (Anexo III),  

“O professor é infeliz”,  

84% dos alunos afirmaram que PA nunca se mostra infeliz, 12% afirmaram que isso 

acontece menos da metade do tempo.  

Para o item 54 do QTI (Anexo III),  

“O professor parece insatisfeito”,  

72% dos alunos consideraram que nunca PA demonstra insatisfação, 24% que isso 

acontece menos da metade do tempo e apenas 4% afirmou acontecer metade do tempo. Os 

dados demonstram que PA parece estar satisfeito com a sua profissão, o que é um aspecto 

bastante importante para manter os alunos motivados no processo de aprendizagem. 

 Em outro momento PA descreve com detalhes a relação que mantém com os alunos do 

2º ano B. 

PA – “... nos meninos o sentimento é como se fosse de um irmão mais velho. Talvez pelo 
fato da minha idade ser próxima da deles, eles sentem-se a vontade para comentar sobre 
futebol e fazem algumas brincadeiras. Percebo que com outros professores eles não têm 
tanta liberdade. É claro que às vezes isso atrapalha, pois começa a ficar muito próximo e 
como conseqüência perde-se o domínio da turma. Já com as meninas a aproximação se 
da através do contato físico, como abraçar, tocar no ombro. Mas não com um interesse 
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físico, uma conotação maldosa... Eu vejo que os alunos esperam muito de mim, que seja 
uma pessoa compreensiva. De modo que se errarem possa perdoá-los depois. Na verdade 
temos uma relação de amizade, respeito, carinho e é claro de chateação também. Nessa 
turma, por exemplo, a minha relação com eles começou muito bem e depois diminuiu 
totalmente. Teve uma aluna que me disse: ‘Professor, o senhor enganou a gente’, e eu 
perguntei: ‘Por que enganei vocês?’, ela respondeu: ‘Por que você no início era legal’. E 
eu expliquei para eles que o comportamento do professor com a turma depende muito de 
como os alunos agem com o professor. Na verdade minha postura mudou porque comecei 
a perceber que eles estavam desinteressados e eu também criei um desinteresse por eles... 
Confesso que depois do comentário da aluna comecei a pensar que talvez estivesse sendo 
demasiadamente chato, então comecei a cativá-los outra vez, voltamos a conversar sobre 
outros assuntos e o interesse melhorou. Percebi que quando os alunos estão distantes 
emocionalmente do professor, eles começam a sentar no fundo da sala e quando estão 
mais próximos do professor eles sentam-se na frente.”  

Através da descrição exposta por PA foi possível perceber uma nova postura de 

contato físico (abraço) que não esteve presente durante a observação em sala de aula.  

A decepção manifestada pela estudante revela que os alunos são capazes de 

diagnosticar quando um professor não apresenta um interesse pessoal por eles. Para PA a 

intensidade das emoções e sentimentos, agradáveis ou desagradáveis, pode provocar uma 

aproximação ou um afastamento dos alunos da figura do professor. Assim, a qualidade das 

interações entre professor-aluno acaba interferindo no processo ensino-aprendizagem.  

PA revela também durante a entrevista a estratégia que utiliza para motivar os alunos 

que não tem um bom desempenho na disciplina: 

PA – “Dos alunos que têm dificuldades eu tento me aproximar de uma forma mais 
pessoal. Às vezes eu percebo que o aluno tem certa dificuldade, aí eu procuro saber o 
histórico dele. Se ele só tem a dificuldade em física ou nas disciplinas em geral. Se o 
problema é na física eu busco me aproximar dele, porque às vezes eu vejo que o 
professor é muito distante do aluno. Às vezes o professor não entende que o aluno 
pode ter uma dificuldade em matemática, um bloqueio ou de repente um bloqueio com 
o próprio professor. Tem pessoas que o indivíduo não simpatiza e assim é na vida em 
geral. Eu posso ter falado alguma coisa, em algum momento que criou um bloqueio e 
ele passou a não gostar da matéria. Eu acho que a relação pessoal, a aproximação 
faz com que o indivíduo confie em você. Ele passa a ter uma visão de que você não 
está ali para reprová-lo, mas para ajudá-lo a entender a disciplina. E eu falo sempre 
para meus alunos: “Meu intuito não é chegar ao fim do ano e reprová-los”. Assim, eu 
tento me aproximar do aluno para que ele crie um esforço. Gosto de perceber que o 
aluno estar se esforçando. Acho que é por aí...” 

 PA tenta relatar algumas situações desconfortáveis vivenciadas durante a sua prática:  

PA –“ Há uns quatro anos tinha um aluno que gostava de me testar e, eu não sei,  eu 
também acabei não gostando dele. Mas eu tentava me aproximar para não 
transparecer; no entanto, não adiantava. O auge da chateação com esse aluno foi 
quando ele destratou um estagiário. Na verdade ele já era um aluno problema que 
tinha uma ficha corrida aqui na escola. Muito aborrecido falei que ele não tinha o 
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direito de fazer aquilo. Esse foi o acontecimento mais desconfortável que já vivenciei, 
de não gostar de um aluno, de não querer entrar na sala de aula só para não ter de 
encontrá-lo. O chato é que acabamos vivendo muito nessa relação, de gostar de quem 
simpatiza com a gente. Outra situação aconteceu quando comecei a lecionar. Tinha 
uma aluna, que não sabia se era garota ou garoto. Certa vez ela entrou na classe para 
falar com uma menina enquanto eu dava aula, sem pedir licença. Para brincar com a 
turma eu perguntei: ‘Ela é menina ou menino?’; a turma começou a rir e esclareceu 
que era uma menina. Soube que ela era lésbica. Quando estava na sala dos 
professores a aluna apareceu para falar comigo e disse: ‘Olha professor eu sou 
menina viu?’. Pedi desculpas e então percebi que tinha feito uma brincadeira 
homofóbica. Aprendi que esse tipo de brincadeira não se faz em sala de aula, um 
espaço em que existem colegas que devem respeitar uns aos outros. Passei também a 
refletir sobre a questão das diferenças.”  

 Quando questiono se PA acha que as relações conflituosas influenciavam o processo 

de aprendizagem, ele esclarece que os sentimentos negativos que o aluno tem, e que podem 

repercutir na relação do aluno com o objeto de conhecimento. 

PA - “Acredito que as relações difíceis entre professor e aluno acabam influenciando 
na aprendizagem porque começa a existir o sentimento de medo, receio do professor e 
de ser reprovado. O professor deve tomar muito cuidado. Quando não se gosta de um 
aluno ele pode querer se vingar na nota e isso não deve acontecer... Na verdade eu 
sou muito de pensar que o relacionamento pessoal entre professor-aluno e o diálogo 
ajudam muito no processo ensino-aprendizagem”. 

 Sobre a questão do medo no QTI, 92% dos alunos da turma afirmaram nunca sentir 

medo do professor de física e 8% expressaram que menos da metade do tempo sentiam medo 

de PA. Esses dados são bastante positivos, pois o sentimento de medo impede os processos 

cognitivos. 

 No que se refere a espaço para diálogo, foi verificado durante as observações que PA 

proporcionou durante as aulas momentos para que os alunos pudessem expor suas opiniões e 

sugestões. Os itens 8 e 25 do questionário confirmaram mais diretamente esse aspecto.  

De acordo com o item 8 do QTI, que tem o seguinte enunciado:  

“Nós podemos decidir algumas coisas na aula do professor de física”,  

16% dos alunos da turma disseram que sempre podiam decidir alguma coisa durante a 

aula de física, 48% responderam que mais da metade, 20% que durante metade do tempo 

podiam tomar decisões e nenhum aluno mencionou nunca para esse aspecto. Esse fato 

corresponde a um dado positivo, pois significa que há espaço para o diálogo nas aulas de 

física. Para essa mesma questão PA admitiu que mais da metade do tempo permitia que os 

alunos tomassem decisões sobre alguma coisa. Assim, a opinião dos alunos correspondeu à 

percepção que o professor tinha a respeito da sua postura em sala de aula. 
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Para o item 25 do QTI, que tem o seguinte enunciado:  

“O professor de física dá oportunidade de escolher atividades que são mais 

interessantes para nós”,  

16% do total de alunos disseram que o professor sempre dava oportunidade de 

escolher atividades que eram mais interessantes para eles, o mesmo quantitativo considerou 

que isso acontecia metade do tempo e 48% mencionaram que isso ocorria mais da metade do 

tempo. É importante ressaltar que ninguém respondeu nunca para essa questão.  Nesse mesmo 

item o PA admitiu fazê-lo metade do tempo. Nesse caso a percepção do aluno demonstrou ser 

similar ao ponto de vista do professor.  

Assim, os itens 8 e 25 do QTI, revelam que PA permite que os alunos tenham 

liberdade e responsabilidade para tomar decisões, essas características demonstram a presença 

de traços afetivos na relação professor-aluno.  

PA descreve de maneira pessoal o seu entendimento sobre a relação afetividade e 

ensino-aprendizagem:  

PA - “Se a afetividade for entendida como uma relação de aproximação, uma relação 
pessoal, acredito que realmente existe uma ligação entre afetividade e ensino-
aprendizagem. Hoje a gente vive em uma sociedade em que os pais, infelizmente, 
estão cada vez mais distantes dos filhos e eles acabam buscando outras pessoas para 
suprir carências, para conversar ou até mesmo para resolver problemas. Eu me 
lembro de um aluno há uns três anos que tinha muitos problemas em casa e por conta 
disso ele gostava de afrontar a direção da escola. Um dia parei para conversar com 
ele ,e para falar a verdade, eu não falei quase nada; a única coisa que fiz foi prestar 
atenção naquilo que ele estava falando. Depois, surpreendentemente, a mãe dele veio 
falar comigo, para dizer que a palavra que eu tinha dado para o filho dela foi muito 
legal. Então, não achei que aquilo que eu fiz foi bom, mas achei que o eu fazia era 
pouco. Percebi o quanto a gente faz muito pouco, como dar atenção a um aluno de 
forma pessoal. É claro que temos muitos alunos e que resolver o problema de todos é 
complicado, até porque não temos essa formação de psicólogo. Mas as vezes uma 
pequena aproximação ou uma palavra ajuda muito. No entanto a gente precisa 
entender mais qual a relação da afetividade com a aprendizagem,  como uma coisa 
influência a outra, e eu sinceramente ainda não sei. No momento eu entendo essa 
afetividade como uma aproximação que deve existir entre professor e aluno, 
principalmente na adolescência  que compreende uma fase complicada.” 

O interesse pela vida pessoal do aluno demonstrada por PA apresenta traços de um 

perfil tolerante e autoritário.  

De acordo com o item 29 do QTI (Anexo III) que tem o seguinte enunciado:  

“O (a) professor (a) assume um interesse pessoal em nós.”,  

Do total de alunos 40% disseram que mais da metade do tempo o professor demonstra 

um interesse pessoal por eles, 36% declararam que isso acontece metade do tempo, 12% 
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afirmaram que isso acontece sempre e 8% declararam que o professor nunca assume um 

interesse pessoal por eles.  

É com base nessa perspectiva que a dimensão afetiva assume um papel fundamental 

na escola, pois a vida escolar vai se construindo em grande parte a partir das experiências 

vivenciadas, das interações em sala de aula que passam a existirem no momento em que se 

considera sentimento e emoção em sala de aula. 

4.4.2 Entrevistas com os alunos 

Como já visto no depoimento do professor é importante que o aluno seja um sujeito 

participativo no processo de aprendizagem. A esse respeito é válido destacar a atitude de uma 

das alunas durante a aula quando questiona a PA “professor o senhor me tirou dois décimos 

por que coloquei radiação ao invés de irradiação?”. PA afirma que o correto é irradiação, 

mas a aluna alega que havia visto em um livro que as duas nomenclaturas podiam ser 

utilizadas. O professor defende sua posição, entretanto com a insistência da aluna, ele explica 

que analisará o caso dela depois.  

Pode-se perceber que a aluna apresenta uma postura ativa e participativa no processo 

de sua aprendizagem, não concebendo o professor como o único detentor do saber. Cabe 

ressaltar que a aluna realmente estava certa a respeito da nomenclatura do processo de 

propagação de calor, o processo é conhecido como irradiação térmica ou radiação térmica. 

O relato da aluna Fernanda durante a entrevista revelou a questão do preconceito 

mencionada pelo professor. 

FERNANDA – “Física é difícil, eu não consigo aprender. O professor até explica 
direito, mas chego em casa, leio o conteúdo e continuo tendo dificuldades. A única 
coisa que me faz estudar a matéria é para passar de ano”. 

O fato de Fernanda acreditar que não consegue aprender física pode ser uma barreira 

para o seu aprendizado. Entretanto, para que o professor possa ajudar seus alunos a modificar 

atitudes e preconceitos sobre algo ou sobre si mesmo é preciso que ele esteja atento as reações 

desses alunos, diagnosticando os sentimentos e emoções que permeiam a sala de aula. Como 

já explicitado pelas autoras Mahoney e Almeida (2000) ao considerar que o professor deve 

reconhecer sentimentos de baixa auto-estima no que diz respeito à aprendizagem dos seus 

alunos. 

Como afirmou o aluno Vinícius durante a entrevista 

VINÍCIUS – “O essencial do professor é ser atento e estar próximo do aluno, pois 
quando o professor se mantém afastado ele não consegue sentir as emoções dos 
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alunos... O professor de física está sempre buscando conhecer um pouco mais sobre 
nós.” 

Assim, Vinícius identifica a proximidade como uma via da comunicação afetiva e 

estabelece importância para os aspectos emotivos. 

No caso da aluna Fernanda, é possível considerar que ela foi excluída de um contato 

mais próximo com PA, já que por ser tímida ela dificilmente se dirigia ao professor para sanar 

dúvidas. Este fato pode ser evidenciado em um dos episódios das observações (observação 7):  

“Escuto Fernanda que está sentada ao meu lado fazer uma pergunta sobre o assunto 

a colega”.  

Além disso, a aluna esclarece durante a entrevista:  

“Gosto de professor que se preocupa em saber se o aluno está aprendendo”.  

Fernanda espera que o professor seja capaz de perceber as suas dificuldades, tendo em 

vista que ela não se sente a vontade para manifestá-las. A proximidade no sentido de contato 

mais próximo poderia ter contribuído na aprendizagem da aluna, na medida em que através da 

aproximação o professor seria capaz de ajudá-la com eficiência, cooperando para fazê-la lidar 

com o sentimento de vergonha. 

Em um momento da entrevista, Guilherme contou que tinha dificuldades em manter 

um bom relacionamento com o professor de filosofia, tendo inclusive discutido com ele 

algumas vezes. Segundo o aluno, o professor de filosofia construía uma espécie de ditadura 

em sala de aula, onde o aluno “não tem voz nenhuma”. De maneira semelhante, Lucas 

revelou que pela falta de espaço para o diálogo também mantinha uma relação bastante 

complicada com esse mesmo professor.  

Verificando as notas dos dois alunos na disciplina de filosofia foi observado um baixo 

desempenho. Dessa forma, PA parece ter razão quando afirma que as relações conflituosas 

entre professor e aluno podem influenciar o processo ensino-aprendizagem. Nesse caso a 

ausência de espaço para expor sugestões, para demonstrar opiniões e estabelecer mútuas 

conversas, podem ter interferido direta ou indiretamente na atividade intelectual de Guilherme 

e Lucas.  

Para Dantas (1993) adequar atividades às possibilidades do aluno, fornecer meios para 

que realize as tarefas confiando em sua capacidade, revelar atenção as dificuldades e problemas 

dos educandos, são maneiras bastante refinadas de comunicação afetiva. 

Na perspectiva de identificar esse tipo de adequação foi solicitado aos entrevistados 

que descrevessem um pouco sobre sua história pessoal. Destacam-se nesse trabalho os relatos 

de Laura e Taís. 
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LAURA – “Ao decidir vir para cá, o Colégio em que estudava me ofereceu 50% de 
desconto. Meus pais me perguntaram o que eu queria, me deixando bem à vontade 
para escolher. Como gosto de mudança e me falaram muito bem do Colégio optei por 
estudar aqui... Os meus pais pegam no meu pé quando tiro nota baixa”.  

Através do relato pode-se constatar que os pais de Laura buscam ouvi-la, permitindo 

que ela expresse os seus sentimentos e tome decisões. Em contrapartida não a exime de suas 

obrigações enquanto aluna. Essa atitude acaba refletindo na vida escolar.  

Ao que tudo indica Laura será uma pessoa que terá facilidade para expor opiniões e 

posicionar-se diante de algo, podendo ser comprovado em alguns episódios da observação 

(observações 4 e 9): 

LAURA – “- Gente! Esse assunto é mais fácil, o outro é maior. Cinco pontos estão 
ótimos”.  

LAURA - “O que quer dizer gelo fundente, professor?” 

 Assim, percebe-se que Laura tem facilidade para se expressar em grupo. Além disso, 

durante a observação e a entrevista observou-se que ela se relaciona facilmente com as 

pessoas, articula de maneira clara as ideias e possui predominantemente um bom humor. 

Desse modo pode-se considerar que Laura apresenta uma inteligência interpessoal bem 

desenvolvida.  

 Taís ao relatar sua história pessoal revelou com entusiasmo sobre a oportunidade em 

estudar no Colégio X,  

TAÍS - “Estou tendo ótimas oportunidades já que na minha família não tem ninguém 
formada, só uma prima que conseguiu concluir o curso de administração. Minha mãe 
estudou até o ensino fundamental e o meu pai até o médio. Eles fazem de tudo para 
que eu tenha chance de fazer uma boa faculdade... para melhorar de vida mesmo. Eu 
mesma sou a única da família que estou tendo a oportunidade de estudar aqui e 
provavelmente a única por um bom tempo”.  

Partindo dessa afirmação pode-se perceber que apesar dos pais de Taís não terem dado 

continuidade aos estudos, eles buscam incentivá-la para que ela alcance um nível de 

escolaridade melhor daquela alcançada por eles. A aluna parece estar respondendo as 

expectativas dos pais, pois os próprios colegas destacam o seu desempenho quando 

mencionam em uma das observações (observações 10 e 11) 

“Se ela não sabe o negocio é sério” 

“Taís vibra com a sua nota”.  

Esses fatos reforçam mais uma vez a ideia de que as relações estabelecidas na família 

exercem influência sobre a vida escolar.  



102 
 

 
 

No momento da entrevista Guilherme afirmou existir um bom relacionamento entre o 

professor e a turma. 

GUILHERME - “Acho legal a relação que ele tem com os alunos, isso torna a aula 
bastante agradável. O professor pode até saber ensinar, mas se não tiver um bom 
relacionamento com os alunos, eles não vão conseguirem aprender nunca.”  

A palavra “nunca” permite inferir que Guilherme concebe a interação que ocorre entre 

professor e aluno como fator preponderante no processo de aprendizagem. É importante 

ressaltar que os seis alunos entrevistados destacaram como ponto positivo a relação de 

amizade que mantinham com PA. 

A afirmação de Guilherme ainda pode ser reforçada através do item 60 do QTI (Anexo 

III). Nessa questão 76% dos alunos consideraram que a aula de PA é sempre agradável e 24% 

que as aulas são agradáveis mais da metade do tempo. Esse fato demonstra que apesar de nem 

todos os alunos apresentarem um bom desempenho na disciplina eles admitem gostarem da 

aula do professor.  

Com relação ao envolvimento com a física Lucas afirma: 

LUCAS - “Gosto muito de física por que ela envolve o cotidiano, pretendo até prestar 
vestibular para alguma engenharia. A única parte chata da física é quando entra a 
matemática, pois é aí que sinto dificuldade”.  

O relato exposto por Lucas reforça a idéia explicitada por Saviani (2008) que 

considera que as relações pedagógicas tornam-se concretas quando as vivências dos alunos e 

os conteúdos escolares se relacionam.  
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CONSIDERAÇÕES POSSÍVEIS 

 

 

A presente pesquisa analisa o processo de interação professor-aluno em aulas de física 

de uma turma do segundo ano do ensino médio, através de um estudo de caso em um colégio 

da rede federal de ensino do estado de Sergipe, situado na Grande Aracaju.  

No desenvolvimento dessa dissertação, procuramos analisar os aspectos afetivos 

presentes no contexto da sala de aula, identificando as categorias posturais relacionadas aos 

processos da interação professor-aluno em aulas de física, enfatizando as relações afetivas. 

Tendo em vista que as interações entre professor e aluno são fundamentais para criar um 

ambiente adequado que contribua no processo de ensino e aquisição do conhecimento.  

Como já visto os estudos de Wubbels, Den Brok, Veldman e Van Tartwijk (2006) 

demonstraram que as interações que acontecem entre professor-aluno são capazes de motivar 

os discentes contribuindo significativamente no processo de aprendizagem. 

 Devido à complexidade existente na conceituação do termo afetividade, o estudo foi 

delimitado às manifestações posturais, e pautadas nas observações em sala de aula, na 

utilização do Questionário sobre Interação do Professor (do inglês Questionnaire on Teacher 

Interaction – QTI) e na realização de entrevistas com uma amostra representativa de alunos e 

o próprio professor da disciplina de física.   

Com base na ótica Walloniana, Galvão (1995) afirma que as instabilidades posturais e 

tonicidades musculares são capazes de revelar os estados afetivos dos sujeitos importantes na 

sua formação. 

 No percurso de análise das anotações de campo foi possível identificar diversas 

manifestações afetivas: de proximidade, que foram realizadas para auxiliar os estudantes na 

execução das tarefas, inibindo determinados alunos que revelaram desinteresse durante a 

explicação do conteúdo ou comprometeram o bom andamento das aulas; de receptividade, 

que também favoreceram a execução das atividades propostas, objetivando alcançar uma 

aprendizagem; de atenção, que apesar de pouco evidenciada nos episódios observados foram 

considerados com base no depoimento dos alunos como predominantes em sala de aula; de 

contato físico, que pretendiam encorajar o aluno e transmitir segurança demonstrando atenção 

do professor; de expressões faciais que revelaram diversos sentimentos importantes nas 

interações entre professor e alunos.  
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 Evidenciou-se também a partir dos depoimentos do professor que a intensidade dos 

sentimentos e emoções produzidos no ambiente escolar, possibilita a aproximação ou o 

afastamento dos alunos da figura do professor e consequentemente do objeto do 

conhecimento.  Durante a entrevista os alunos conceberam a relação entre professor e alunos 

como fundamentais no processo de apropriação do conhecimento, facilitando o diálogo em 

sala de aula. 

Além disso, as observações permitiram identificar e descrever diversos sinais de 

interações professor-aluno com componentes afetivas, muitas delas em concordância com o 

observado no levantamento do perfil do professor a partir do Questionário de Interação com o 

professor. Com base nesse levantamento, observou-se que o perfil do professor segundo os 

alunos e segundo o professor tem uma componente afetiva importante, ainda que em 

categorizações diferentes.  

Os resultados nos mostram que o perfil do professor segundo os alunos não é 

exatamente o perfil segundo o professor, essa informação pode ser utilizada pelo próprio 

professor (ou pela diretoria de uma escola) para adequar a sua prática de ensino em prol de 

melhores resultados no processo ensino-aprendizagem. Este acompanhamento não foi feito 

aqui porque não foi o propósito dessa pesquisa, mas é dessa forma que vem sendo 

aproveitadas em outras pesquisas as informações obtidas com a aplicação do QTI. Cabe 

destacar que pretendemos abordar esse aspecto em propostas de estudos posteriores nessa 

área.  

Nesse sentido, o objetivo delineado para minha investigação foi atingido, na medida 

em que os conjuntos posturais identificados através das diversas interações constituíram um 

veiculo de expressão da afetividade, fundamental para o desenvolvimento de atitudes em sala 

de aula, que influenciaram nas relações harmoniosas entre professor e alunos.  

 Pode-se considerar que o cotidiano da sala de aula do segundo ano B foi permeado por 

manifestações afetivas, tendo em vista que as interações entre professor e alunos foram 

frequentes. 

Acreditamos que cognição e afeto devem fazer parte do cotidiano das escolas. Assim, 

o entrelaçamento entre afetividade e cognição implica em uma reavaliação das práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelos docentes em sala de aula.  

Almejamos que os resultados desse estudo possam contribuir para que o professor 

adéqüe a sua prática de ensino, buscando desenvolver nos sujeitos as dimensões motora, 
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afetiva e cognitiva, que contribuem no processo de construção da pessoa completa como 

define a teoria psicogenética de Wallon. 
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ANEXO I - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS ALUNOS 

 

Comente um pouco sobre sua história de vida? 

Quais qualidades você valoriza em um professor? 

Quais dessas características você consegue identificar no seu professor de física? 

Como é o seu relacionamento com os professores das outras disciplinas? 

Você gosta da disciplina física? Por quê? 

O que o motiva a estudar física? 

Em uma escala de 1-5, julgue o seu professor de física de acordo com os critérios: 
(Proximidade, Receptividade, Atenção, Contato físico e Expressão facial) 
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ANEXO II - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM O PROFESSOR 

 

Em sua opinião, quais características devem possuir um bom professor de física? 

Houve algum professor o qual você se inspira? 

O que mais lhe agrada em ser professor de física? 

Qual sua estratégia para motivar os alunos que não tem um bom desempenho na disciplina? 

Já houve alguma situação em que você se sentiu desconfortável com a turma? Por quê? 

Você acredita que as relações conflituosas podem influenciar o processo ensino-aprendizagem 

Você consegue perceber emoções e sentimentos nos seus alunos em sala de aula? Cite alguns? 
 
Você acha que existe uma relação entre ensino-aprendizagem e afetividade? 
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ANEXO III - QUESTIONÁRIO SOBRE INTERAÇÃO DO PROFESSOR 

(Versão traduzida ao português do modelo usado na América do Norte) 
 

Por favor, preencha você mesmo os campos e complete o formulário com a maior sinceridade e veracidade 

possível. Para responder a cada pergunta do formulário, marque somente um número inteiro, de 1 até 5, 

que dará a entender o seguinte sobre cada resposta: 

(1): Nunca 

(2): Menos da metade do tempo 

(3): Metade do tempo 

(4): Mais da metade do tempo 

(5): Sempre 

1. O (a) professor (a) é rigoroso (a) 
1                2                  3              4                5 

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

2. Temos de estar em silêncio na aula do (a) 

professor (a) 

1                2                  3              4                 5 

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
3. O (a) professor (a) fala com entusiasmo sobre seus 

assuntos 

1                2                  3              4                 5 

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

4. O (a) professor (a) confia em nós 
1                2                  3              4                 5 

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
5. O (a) professor (a) se preocupa quando ele/ela não 

se faz entender. 
1                2                  3              4                 5 

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
6. Se nós não concordamos com ele/ela, podemos 

falar com ele/ela sobre isso 
1                2                  3              4                 5 

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

7. O (a) professor (a) ameaça punir-nos. 
1                2                  3              4                 5 

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
8. Nós podemos decidir algumas coisas na aula do 

(a) professor (a). 
1                2                  3              4                 5 

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

9. O (a) professor (a) é exigente. 
1                2                  3              4                 5 

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
10. O (a) professor (a) acha que nós colamos nas 

avaliações. 
1                2                  3              4                 5 

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
11. O (a) professor (a) está disposto (a) a explicar as 

coisas de novo. 
1                2                  3              4                 5 

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

12. O (a) professor (a) pensa que não sabemos nada. 
1                2                  3              4                 5 

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
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13. Se queremos algo, o (a) professor (a) está 

disposto (a) a cooperar.    

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

14. As avaliações do (a) professor (a) são difíceis.        1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

15. O (a) professor (a) nos ajuda com o nosso 

trabalho.     

 1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

16. O(a) professor(a) fica com raiva de forma 

inesperada. 

1              2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

17. Se temos algo a dizer, o (a) professor (a) vai nos 

escutar. 

1               2                 3              4               5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

18. O (a) professor (a) simpatiza conosco.                     1               2                 3              4               5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

19. O (a) professor (a) tenta nos fazer de bobos.            1               2                 3              4               5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

20. Os padrões de ensino e avaliação do (a) professor 

(a) são muito altos. 

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

21. Podemos influenciar o (a) professor (a).    1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

22. Precisamos da permissão do (a) professor (a) 

antes de falar.    

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

23. O (a) professor (a) parece incerto durante a aula.   1              2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

24. O (a) professor (a) olha para nós na sala de aula.     1              2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
25. O (a) professor (a) da oportunidade de escolher 

atividades que são mais interessantes para nós.             

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

26. O (a) professor (a) é infeliz.     1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

27. O (a) professor (a) nos deixa fazer bagunça na 

sala de aula.                                    

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

28. O (a) professor (a) nos desanima.                             1               2                 3              4               5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
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29. O (a) professor (a) assume um interesse pessoal 

em nós.   

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

30. O (a) professor (a) pensa que não podemos fazer 

as coisas bem. 

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

31. O (a) professor (a) explica as coisas claramente.  1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

32. O (a) professor (a) percebe quando não 

entendemos 

1              2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

33. O (a) professor (a) permite que vários alunos 

saiam ao mesmo tempo da sala de aula.   

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

34. O (a) professor (a) é hesitante (tem duvidas sobre 

certos temas ou decisões a serem tomadas) na sala. 

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

35. O professor (a) é amigável                                       1               2                 3              4               5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
36. Nós aprendemos muito com o (a) professor (a).   1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
37. O (a) professor (a) é alguém em que podemos 

confiar.            

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

38. O (a) professor (a) fica com raiva rapidamente.     1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

39. O (a) professor (a) age como se ele / ela não 

soubesse o que fazer. 

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

40. O (a) professor (a) prende a nossa atenção. 1               2                 3              4               5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

41. O (a) professor (a) é muito rápido para nos 

corrigir quando quebramos uma regra. 

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

42. O (a) professor (a) nos deixa comandar na 

presença dele.    

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

43. O (a) professor (a) é impaciente.                              1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
44. O (a) professor (a) não sabe o que fazer quando 

fazemos bagunça.                        

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
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45. O (a) professor (a) sabe tudo o que se passa na 

sala de aula. 

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

46. É fácil fazer do (a) professor (a) um (a) tolo (a).     1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
47. O (a) professor (a) tem senso de humor.                  1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
48. O (a) professor (a) nos permite muita escolha 

sobre o que estudamos.   

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

49. O (a) professor (a) nos dá muito tempo livre em 

sala de aula.    

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

50. O (a) professor (a) consegue contar/ouvir uma 

piada. 

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

51. O (a) professor (a) tem temperamento ruim.            1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

52. O (a) professor (a) é um bom líder.                          1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
53. Se não estamos preparados, nós ficamos com 

medo de ir à aula do (a) professor (a).  

1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

54. O (a) professor (a) parece insatisfeito.      1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

55. O (a) professor (a) é tímido (a).                                1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
56. O (a) professor (a) se mostra doente.                       1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
57. O (a) professor (a) é severo quando avalia. 1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
58. O (a) professor (a) é suspeito/desconfiável.             1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
59. É fácil assimilar as explicações do (a) professor 

(a).                                                

1               2                3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

60. A aula do (a) professor (a) é agradável.    1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )

61. Estamos com medo do (a) professor (a). 1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
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62. O (a) professor (a) age com confiança.                    1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
63. O (a) professor (a) é sarcástico.      1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
64. O (a) professor (a) é brando (a)/mole/facilitador.    1               2                 3              4                5

(  )            (  )               (  )           (  )             (  )
 

 


