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Resumo

A cada dia que passa as informações são veiculadas, com maior rapidez e alcançando os lugares
mais remotos deste mundo, e já não podemos tratar os nossos alunos, da mesma forma que eram
tratados os alunos no século passado. Favorecer uma aprendizagem significativa levando em
consideração os conhecimentos prévios dos alunos é fundamental e as sequências didáticas são
excelentes estratégias pedagógicas para esse fim. Assim, foi criada uma sequência didática, com o
objetivo de compreender a relação entre substâncias químicas produzidas pelo corpo e
comportamentos humanos quando passamos por diferentes etapas do amor ou paixão. O público –
alvo foram alunos do 1º ano A, matutino, do ensino médio da Escola Estadual Democrático Quitéria
Maria de Jesus, município de Paulo Afonso – Ba. A atividade foi realizada em 4h/aulas de 50 minutos
cada aula, com a aplicação de um pré-teste, a sequência e um pós-teste. Ao término, percebeu-se
que os alunos conseguiram compreender o conteúdo trabalhado e relacionar com o seu cotidiano
construindo assim uma aprendizagem significativa.

Palavras – chave: Sequência didática, Ensino de Biologia, Aprendizagem significativa.

Abstract:

To the each passing day the informations are transmitted, more rapidly and by achieving to the most
remote places in the world, and we cannot treat our students in the same way that students were
treated in the last century. Favoring a significant learning taking into considerations the previous
knowledge of the students is fundamental and the didactic sequences are excellent pedagogical
strategies for this purpose. So, a didactic sequence was created with the objective of understanding
the relation between chemical substances produced by the body and human behaviors when we get
past different stages of love or passion. The target audience were students of the first year "A" of the
high school, morning turn, of the State School Quiteria Maria de Jesus, municipal of Paulo Afonso -
Ba. The activity was realised in four classes / 50-minute each class, with the application of a pre-test,
the sequence and a post-test. At the end, it was noticed that the students got to understand the
content worked and relate to their daily life, so, constructing, significant learning.

Keywords: Didactic sequence, Biology teaching, Significant learning.

1 INTRODUÇÃO

A cada dia que passa as informações são veiculadas, com maior rapidez e alcançando os lugares
mais remotos deste mundo, e já não podemos tratar os nossos alunos, da mesma forma que eram
tratados os alunos no século passado, muita coisa mudou e a educação não pode ficar estagnada no
tempo. Hoje, mais do que nunca devemos olhar para o nosso aluno como alguém que tem sua própria
forma de lê o mundo a sua volta e que tem uma bagagem que deve ser levada em consideração pelo
professor. Assim, podemos conseguir resultados excelentes quando damos significado aos conteúdos
trabalhados em sala de aula e quando relacionamos estes conteúdos com os conhecimentos prévios
do estudante acerca deste. Logo a aprendizagem torna-se algo significativo e com uma aplicabilidade
maior em sua vida cotidiana.

Segundo Zabala (1998):

[...] é necessário que, diante destes, possam atualizar seus esquemas de
conhecimento, compará-los com o que é novo, identificar semelhanças e
diferenças e integrá-las em seus esquemas, comprovar que o resultado tem
certa coerência etc. Quando isso acontece o estudante se depara com uma
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aprendizagem significativa, em contrapartida quando estas relações não se
estabelecem na estrutura cognitiva dizemos que o estudante construiu uma
aprendizagem mecânica e, portanto, facilmente submetida ao esquecimento
(ZABALA, 1998).

As aulas em forma de Sequências Didáticas (SD) é uma excelente estratégia educacional para se
ensinar Biologia não só como uma disciplina que investiga a natureza, mas também com uma
abordagem científica. Conforme Andrade (2014), “... para se desenvolver uma metodologia científica
em sala de aula, é necessário transformar objetivos de ensino do professor em expectativas de
aprendizagem para os estudantes.” Assim, a Sequência Didática – A fisiologia do amor, segue a
metodologia MAPA (Mundo – Ambiente – Pertencimento – Ação), que coloca em prática o ensino em
forma de Sequências Didáticas lógicas que promovam o interesse dos alunos e também segue quatro
ações básicas da metodologia ciêntífica – explorar, investigar, solucionar problemas e avaliar,
permitindo desenvolver uma apredizagem mais significativa.

Falar de hormônios, neurotransmissores , sistema endócrino com os estudantes é algo desafiante,
pois é um assunto complexo, com muitos conceitos, nomes difíceis e que na maioria das vezes eles
sentem muita dificuldade. Como a turma é formada por adolescentes e todos estão na fase de
grandes mudanças tanto no corpo quanto nos sentimentimentos, tratar de sistema endócrino num
contexto de amor, paixão, interesse amoroso, faz com que eles se sintam mais instigados a querer
aprender e compreender o que faz com que eles tenham determinados sentimentos por uma pessoa
e não por outras e como os comportamentos humanos vão se modificando quando passam por
diferentes fases de um relacionamento amoroso.

2 OBJETIVO

2.1 Objetivo geral

Compreender a relação entre substâncias químicas produzidas pelo corpo e comportamentos
humanos quando passamos por diferentes etapas do amor ou paixão.

2.2 Objetivos específicos

◦ Indicar as diferentes fases do amor;
◦ Relacionar os comportamentos com a ação de hormônios e neurotransmissores;
◦ Elaborar mapas conceituais a partir das informações apresentadas.

3 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Essa SD foi aplicada em uma turma de 1º ano do ensino médio de uma escola estadual, no estado da
Bahia. A turma era composta de 11 meninos e 15 meninas, totalizando 26 estudantes entre 14 e 17
anos de idade. Para a realização desta sequência didática “A fisiologia do amor”, foram utilizadas 4
aulas, sendo cada aula com uma duração de 50 mim, também foi aplicado um pré-teste chamado de
“Avaliação diagnóstica” e um pós-teste intitulado “Avaliação de aprendizagem”. Entre as avaliações a
aplicação da SD se deu, seguindo quatro etapas bem definidas.

3.1 Aplicação do pré-teste.

◦ Avaliação diagnóstica

1. O que sentimos quando nos apaixonamos por alguém
2. Outros seres vivos também se apaixonam
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3. Qual o objetivo desses seres ao se apaixonarem
4. Existem substâncias químicas produzidas por nosso corpo que atuam nesse processo de

apaixonar-se
5. Quais seriam essas substâncias e como elas atuam
6. Quais os órgãos envolvidos nesse processo

Com esta avaliação foi possível saber o que eles compreendiam a respeito do organismo humano
como um todo, e se eles tinham a ideia de que esse corpo era coordenado por substâncias químicas
produzidas por ele mesmo.

Após a aplicação do pré-teste, este foi recolhido pela professora e iniciou-se a exploração conceitual.

3.2 Exploração do conceito

Momento que iniciou-se um diálogo com os estudantes, através de um questionamento que será
investigado mais a frente.

O que
sentimos
quando nos
apaixonamosEspera-se que eles indiquem algumas alterações no corpo como ansiedade, coração

acelerado, dor de barriga, calor, excitação, sudorese, entre outros. Também é possível
explorar as sensações do corpo, os nossos pensamos e idealizações sobre o outro ser objeto
de interesse, etc.

Foi uma etapa muito interessante, pois eles ficaram muito a vontade para falar o que pensavam sobre
este momento do “está apaixonado” e muitos falaram de suas próprias experiências. Ao fim desta
etapa, iniciamos um segundo momento onde buscamos investigar se estas sensações e atitudes é
para todos os seres vivos ou se é algo tipicamente humano.

3.3 Investigação do conceito

Agora foi o momento de levantamento de informações sobre o assunto.

Outros seres
vivos
também se
apaixonam

Qual o
objetivo
desses seres
ao se
apaixonarem

Alguns pesquisadores supõem que os bichos não se apaixonam, mas buscam
seletivamente características que propiciam a reprodução e assim a manutenção das
espécies, outros defendem que existem substâncias produzidas por determinados
animais semelhantes às substâncias produzidas pelos humanos que atuam nesse
interesse pelo outro, fazendo com que desenvolvam técnicas de conquistas, para atrair
o parceiro e também para afastar os possíveis concorrentes.

Estes sentimentos estão relacionados a animais com o objetivo de aproximar fêmeas de machos para
a reprodução, inclusive. Os animais podem produzir substâncias para atrair parceiros sexuais, são os
chamados de feromônios sexuais.

3.4 Solução de problemas

Nessa etapa iremos tentar buscar respostas para os problemas abaixo citados.
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Estar
apaixonado é
um
sentimento
único

Acontece
sempre da
mesma
forma

Por que nos
comportamos
de maneira
diferente

Para responder às questões acima, foi dividida a turma em cinco equipes onde cada
equipe recebeu o texto complementar “A ciência do amor” baseado no livro da
antropóloga Fisher (2008), que realizou um estudo sobre o amor romântico.

Foi solicitado que as equipes lessem o texto e buscassem entender os questionamentos
abaixo:

• Quais são as etapas do amor
• O que sentimos em cada etapa
• O que acontece com o corpo em cada estágio
• O que é preciso acontecer para passar de um estágio para o outro

Assim, com a leitura do texto, foi solicitado que eles organizassem as ideias contidas no texto para o
próximo passo que era o preenchimento de uma tabela. Cada equipe recebeu uma tabela a ser
preenchida, a partir da leitura realizada.

Tabela

Estágio do amor Substância(s) Onde é
produzida Onde deve atuar Resultado

Depois do preenchimento da tabela cada equipe recebeu papéis coloridos, cola, cartolina e caneta
colorida para a construção de mapas conceituais baseados na tabela por eles preenchida. Foi
solicitado a cada equipe de estudantes que escrevessem nos papéis colorido os conceitos e nomes
das estruturas e os verbos utilizados para ligar os conceitos.

3.5 Avaliação

Essa etapa é fundamental na consolidação de uma aprendizagem significativa, por isso avaliar de
modo consistente e coerente é fundamental para verificar se os objetivos de ensino e expectativas de
aprendizagem foram alcançados de forma satisfatória.

Assim, foi solicitado de cada equipe que apresentem oralmente o seu mapa conceitual. Onde foi
verificada a fluência, a organização dos conceitos e a clareza das informações. É durante esse
processo de ensino – aprendizagem que podemos valorizar os sujeitos pertencentes a essa ação, ou
seja, professores e alunos na construção do seu próprio saber e não apenas vê o aluno como um
depósito de conteúdo. A partir dos mapas conceituais produzidos, foi solicitado aos alunos que
respondessem o pós – teste.

3.6 Aplicação do pós – teste.

◦ Avaliação de aprendizagem

1. O que faz os ser humano se apaixonar
2. O que acontece com o ser humano quando se apaixona
3. Os sentimentos são os mesmos durante uma relação
4. O que faria uma pessoa ir de um estágio para o outro
5. Você acha que o amor é apenas para a reprodução
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4 RESULTADOS

Com a aplicação do pré-teste foi possível verificar que eles tinham muitas duvidas sobre o tema. Na
primeira pergunta sobre o que sentimos quando estamos apaixonados a maioria citou, nervoso,
ansiedade, calor entre outros. Uma aluna disse: “...uma sensação que tem borboletas no estômago, é
algo que não tem explicação.” Outra escreveu, “Eu diria que é um sentimento de loucuras, na paixão
é tudo perfeito, essa pessoa é a certa, é um sentimento que confundimos com amor.” A maioria das
respostas colaboram com essas falas, mostrando que eles pensam bem parecidos sobre esse
questionamento.

Quanto as perguntas 2 e 3 responderam que sim, mas não souberam explicar, um aluno relatou, “
Sim, pois o objetivo não é ficar longe do outro ser vivo, outros seres vivos podem se apaixonar pelo
carinho.” Sobre as questões 4 e 5 referentes as substâncias envolvidas nesse processo e os órgãos
onde atuam, nenhum soube responder e consequentemente não tinham ideia de onde eram
produzidos e sobre a atuação todos citaram coração e cérebro.

Durante a execução da sequência didática foi realizado a leitura do texto complementar, e o
preenchimento de uma tabela que auxiliou na construção de mapas conceituais. Foi uma etapa
importante, onde eles procuraram organizar as ideias e estabelecer relações entre conceitos e
explicações, facilitando a compreensão dos conceitos abordados.

Quando o pós-teste foi aplicado ao final da atividade, todos os estudantes responderam todas as
questões. Sobre a primeira pergunta uma aluna disse, “O que faz o ser humano se apaixonar são as
substâncias produzidas pelo corpo e que acontece nos três estágios que são luxúria, romance e
ligação...”, outro falou, “Quando se apaixonam, o cérebro não se age do mesmo jeito...”, quando se
referem as questões 3, todos concordam que os sentimentos não são os mesmos durante uma
relação, pois em cada etapa ocorre reações cerebrais devido a variações hormonais. Sobre isso um
aluno relata que, “Não, com o passar do tempo as substâncias fazem os sentimentos mudarem”.

Na quarta questão todos atribuem a mudança de estágio no relacionamento a liberações e
determinadas substâncias e todos foram unânimes em dizer que para os seres humanos o amor não
é apenas para a reprodução. Assim, foi possível verificar que houve uma mudança de entendimento
sobre alguns conceitos e ação dos hormônios e dos neurotransmissores envolvidos nos fenômenos
envolvidos no “amor”.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir a presente atividade pôde-se perceber que uma sequência didática que favorece a
aprendizagem significativa, à medida que valoriza os conhecimentos prévios do aluno, é fundamental
no processo de ensino-aprendizagem. No que tange ao tema abordado verificou-se que os objetivos
aqui propostos foram alcançados a medida que os alunos conseguiram compreender a relação entre
as substâncias químicas produzidas pelo corpo e comportamentos humanos no que diz respeito a
sentimentos amorosos e as fases pelas quais os relacionamentos passam, o que pôde ser verificado
com a aplicação do pré-teste e do pós-teste. Vale ressaltar que no pré-teste a ausência de informação
por parte da turma sobre o tema foi praticamente unânime, mas que após o desenvolvimento da SD
eles conseguiram responder a todos os questionamentos do pós-teste. Em especial as meninas,
percebeu-se que elas responderam de forma mais longa e com mais detalhes que os meninos, não
que esses fossem superficiais em suas respostas, pois não foram, mas as meninas eram mais
detalhistas e apresentaram respostas que fazia relação não apenas com a questão química, mas
também psicológica.
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