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RESUMO 

 

 As relações socioafetivas são importantes para a construção da relação 

professor aluno e apresentam relevantes contribuições para o processo ensino 

aprendizagem. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 

como programa de formação de professores foi nosso campo de pesquisa para 

buscar compreender essas relações constituídas no âmbito escolar e quais as 

implicações na formação desses professores. Na perspectiva da afetividade 

apresentada por Henri Wallon foram analisados dados coletados com os alunos de 

uma disciplina optativa de Ciência Experimental, com os bolsistas do programa que 

ministravam a disciplina e com a professora supervisora da escola. Seguindo os 

pressupostos da Análise Textual Discursiva para análise dos dados obtivemos duas 

categorias a primeira, A construção da relação professor-aluno que visa 

compreender as particularidades da relação constituída entre bolsistas e alunos e, 

ao final a subcategoria  Formação Inicial e formação continuada: entrelaces afetivos 

na formação de professores que observou a relação construída entre bolsista e 

professora supervisora. 

 

Palavras-Chave: PIBID, Relações Socioafetivas, afetividade, Wallon. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Socio-affective relation are important for the construction of the teacher-student 

relationship and exhibit relevant contributions for the learning-teaching process. The 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) was our research 

field to try to understand those relationships built in the school context and what the 

implications on the formation of those teacher are. Under the affection perspective 

presented by Henri Wallon we analyzed data colected from: an optional discipline of 

Experimental Science, scholarship awarded students that taught the course and the 

professor that supervised the school. Following the assumptions of the Discursive 

Textual Analysis for the data analysis we obtained two categories, being The 

construction of the professor-student relationship that aims to understand the 

particularities of the relationship built between scholarship awarded students and the 

course's students, and The Initial Formation and Continued Formation, affective 

interactions on the formation of teachers that observed the built relationship between 

the scholarship awarded student and the supervisor. 

 

Keywords : PIBID , social-affective relations , affection, Wallon . 
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INTRODUÇÃO 
 

As relações socioafetivas estão presentes em nossas vidas desde nosso 

nascimento. Wallon afirma que as emoções tem um papel de primeira grandeza na 

vida psíquica funcionando como uma amálgama entre o social e o orgânico 

(TASSONI, 2000, p.5). Ao escolhermos Wallon como referencial para essa pesquisa 

buscamos um olhar para a pessoa de uma maneira completa, pois, o autor desde o 

cerne de sua pesquisa define que não há como estudar a afetividade dissociando o 

social do que é orgânico.  

Rodrigues e Garms (2007) afirmam que a escola e os indivíduos que a 

compõe percebem seus atores como indivíduos que não possuem uma vida extra-

escolar, é como se casa e escola não fizessem parte da realidade do mesmo 

indivíduo, que necessita tanto da casa, da escola e de outras realidades para se 

constituírem como um ser único. Seguindo essa realidade reducionista que acontece 

na escola também vemos esse fato na pesquisa acerca da afetividade que tem 

ficado à margem, pois, em sua maioria, as pesquisas têm como foco a atividade 

intelectual. 

Esse fato também ocorre na pesquisa em ensino de Química que tem sua 

centralidade nos aspectos cognitivos da construção do conhecimento e deixa as 

questões socioafetivas à margem das principais linhas de pesquisa. No âmbito da 

afetividade escolhemos uma sala de aula em que os professores eram bolsistas do 

PIBID (Programa de Bolsas de Iniciação à Docência), pois, consideramos o 

programa importante para a formação de professores no Brasil e um bom campo 

para realização de pesquisas em Educação. 

No ano de 2012 foi publicada uma edição especial da Revista Química Nova 

na Escola com tema especifico voltado para o PIBID e as principais ações realizadas 

no Brasil. Essa edição continha treze artigos, um especial sobre o premio Nobel 

daquele mesmo ano e os outros doze sobre o PIBID. Nenhum dos artigos tinha 

como foco a afetividade e as relações socioafetivas no ensino de Química, o que 

reforça a carência de pesquisas que busquem a compreensão desses aspectos e 

sua relevância no contexto escolar. 

Como programa de incentivo à docência, o PIBID mostra-se relevante para a 

formação de professores no Brasil e por isso também um campo de pesquisa a ser 

explorado e que pode contribuir de maneira significativa para a área de Ensino de 
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Química. 

Wallon afirma que a afetividade desempenha um papel fundamental na 

constituição e funcionamento da inteligência, determinando os interesses e 

necessidades individuais, e também atribui às emoções um papel de primeira 

grandeza na formação da vida psíquica, funcionando como uma amálgama entre o 

social e o orgânico (TASSONI, 2000). Nesse âmbito partimos do pressuposto de que 

as relações construídas na interação professor-aluno no PIBID podem possibilitar 

novos caminhos para o processo de ensino aprendizagem. Consideramos então que 

o processo de aprendizagem ocorre pela interação dos indivíduos, e no contexto do 

PIBID há uma mudança nas características dos indivíduos da tradicional relação 

professor-aluno, então objetivamos observar e analisar as conseqüências dessa 

mudança no processo de ensino aprendizagem e delinear as principais 

características dessa nova relação. 

Essa dissertação está dividida em cinco capítulos, o primeiro com um breve 

histórico do PIBID no Brasil, suas diretrizes e principais objetivos, o segundo capitulo 

com a apresentação da teoria walloniana, o terceiro com nosso limiar teórico-

metodologico, o quarto com a análise dos dados e o ultimo com as considerações 

finais dos resultados analisados. 
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CAPÍTULO 1- O PIBID  

 

1.1 O PROGRAMA SEU HISTÓRICO E SUAS NORMATIVAS NACIONAIS 

  O PIBID (Programa de Bolsas de Iniciação à Docência) foi instituído a partir 

da portaria normativa nº 38, de 12 de dezembro de 2007, pelo Ministério da 

Educação (MEC) no âmbito da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) e do FNDE (Fundo Nacional de desenvolvimento da 

Educação)1. O programa foi criado com o intuito de fomentar a iniciação à docência 

de estudantes das instituições federais de educação superior e preparar a formação 

de docentes em nível superior, em curso presencial de licenciatura de graduação 

plena, para atuar na educação básica pública (BRASIL, 2007). 

 O PIBID desde sua gênese foi construído sobre a relação escola-

universidade, baseando-se assim, nos princípios formativos das universidades 

públicas federais de “ensino, pesquisa e extensão”.  Busca-se com essa relação 

tanto a contribuição com a formação dos docentes que estudam nas universidades 

como o melhoramento da educação pública no Brasil. A portaria normativa que 

institui o PIBID em 2007 traz no capítulo 2º em seu parágrafo único que 

 

Sem prejuízo do disposto no caput, as instituições federais de 

educação superior deverão celebrar convênios ou acordos de 

cooperação com as redes de educação básica dos Municípios, dos 

Estados ou do Distrito Federal, prevendo a colaboração dos bolsistas 

do PIBID nas atividades de ensino-aprendizagem desenvolvidas na 

escola pública. (BRASIL, 2007) 

 

Assim sendo, para que haja eficácia no desenvolvimento do programa deve haver 

interesse conjunto das esferas governamentais envolvidas. Deve-se considerar 

também relevante o fato de que as escolas parceiras para o desenvolvimento do 

PIBID são prioritariamente as escolas com baixo desempenho no IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) e com médias baixas no ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio) (BRASIL, 2007). A presença de jovens bolsistas em 

formação inicial nas escolas pode auxiliar a aprendizagem dos alunos, 

considerando-se que a presença deles em sala de aula, junto ao professor da 
                                                 
1 Atualmente o PIBID é coordenado apenas pela CAPES. 
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disciplina, ou em monitorias no contraturno pode ajudar os alunos a sanarem 

dúvidas. Essas atividades seriam um apoio ao professor e facilitaria a dinâmica 

escolar no sentido de auxiliar os alunos o que pode ser positivo no momento de 

avaliações como o IDEB e/ou o ENEM. 

  Em 2013, a CAPES divulgou a portaria nº 096, de 18 de julho de 2013, com a 

finalidade de aperfeiçoar e atualizar as normas do programa, trazendo então, mais 

especificamente quais são as recomendações acerca do perfil das escolas onde 

devem ser desenvolvidas as atividades do PIBID. No artigo 8º recomenda-se que as 

escolas onde devem ser desenvolvidas as atividades do programa são aquelas com 

as seguintes características: 

 

Que tenham obtido Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb) abaixo da média nacional e naquelas que tenham experiências 

bem sucedidas de ensino e aprendizagem, a fim de apreender as 

diferentes realidades e necessidades da educação básica e de 

contribuir para a elevação do IDEB, compreendendo-o nos seus 

aspectos descritivos, limites e possibilidades; e/ou tenham aderido 

aos programas e ações das Secretarias de Educação e do Ministério 

da Educação, como as Escolas de Tempo Integral, Ensino Médio 

Inovador, Programa Mais Educação entre outros. (BRASIL, 2013) 

 

  Um diferencial encontrado na estrutura do PIBID é a distribuição de bolsas 

que contemplam desde o coordenador do programa na IES (Instituição do Ensino 

Superior) até o professor na escola alcançada pelo programa. A estrutura é formada 

pelo coordenador institucional2, o coordenador de área na IES, o coordenador de 

área para cada subprojeto, o supervisor que é o professor da escola pública e o 

bolsista que é o estudante de licenciatura. 

 O PIBID disponibiliza bolsas para todos os envolvidos no processo. Esse 

incentivo financeiro viabiliza um melhor trabalho por parte de professores das 

escolas parceiras que vêem nessa bolsa uma possibilidade remunerada de 

formação continuada, pois, a troca de experiências com os bolsistas os leva a 

desenvolver atividades similares às de orientação desenvolvidas por professores de 
                                                 
2 No ano de 2013 coordenador institucional era o nome dado ao coordenador geral do programa na IES, 

atualmente a pessoa que desempenha tal função é chamada de “Coordenador de Gestão de Processos 

Educacionais”. Para essa dissertação utilizaremos a nomenclatura antiga correspondente ao edital vigente no ano 

em que as atividades foram observadas. 
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nível superior, o que enriquece sua possibilidade de práticas com alunos. Já os 

alunos bolsistas tem a chance de uma ajuda de custo no decorrer do curso que está 

fazendo, o que permite ao estudante uma maior dedicação aos seus estudos e as 

atividades do Programa. Gonçalves (2014) ressalta que a bolsa é um fator 

significativo para o ingresso do licenciando no PIBID, pois, o valor que é recebido 

todos os meses possibilita ao bolsista a manutenção durante a graduação, bem 

como suprir algumas necessidades pessoais financeiras. O contexto em que o aluno 

de graduação está inserido no decorrer de sua formação exige o investimento 

constante em gastos básicos como livros, apostilas, notebooks, entre outros, que 

tem a possibilidade de serem supridos com o valor da bolsa paga pelo programa, 

sendo assim um incentivo inicial à permanência no PIBID. 

 

1.2 OBJETIVOS DO PIBID 

 Os objetivos gerais do PIBID também estão descritos nas normativas e esses 

foram sendo aperfeiçoados no decorrer dos anos de programa, mas, o que hoje 

delineia e apresenta-se como parâmetro para as IES são os dispostos no artigo 4º, 

da Portaria nº 096, de 18 de julho de 2013, em que se definem como objetivos do 

PIBID: 

 

I – incentivar a formação de docentes em nível superior para a 

educação básica; II – contribuir para a valorização do magistério; III – 

elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e 

educação básica; IV – inserir os licenciandos no cotidiano de escolas 

da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de 

criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e 

práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem 

a superação de problemas identificados no processo de ensino-

aprendizagem; V – incentivar escolas públicas de educação básica, 

mobilizando seus professores como co-formadores dos futuros 

docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação 

inicial para o magistério; VI – contribuir para a articulação entre teoria 

e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a 

qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura; VII – 
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contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na 

cultura escolar do magistério, por meio da apropriação e da reflexão 

sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho docente. 

(BRASIL, 2013) 

 

 Percebemos que nesses objetivos são contempladas as principais 

necessidades tanto da educação básica do Brasil quanto da formação de 

professores.  Maldaner (2003) afirma que as situações reais que os professores 

enfrentam são ainda mais complexas do que aquelas que outros profissionais 

enfrentam (MALDANER, 2003, p. 74). As situações vivenciadas pelos professores 

em sala de aula são diferentes do que é apresentado aos professores em formação, 

e os objetivos que são apresentados no projeto do PIBID refletem o cenário descrito 

por vários pesquisadores da área da Educação.   Em relação à educação básica 

podemos citar as questões relacionadas ao déficit professores de química atuando 

nas escolas. No caso específico de Goiás, o levantamento feito por Damasceno et al 

(2010) aponta que apenas 14% dos professores de química da secretaria de 

educação estadual são licenciados. Nesse sentido, para Costa et al. (2013), o PIBID, 

ao diminuir a evasão nos cursos de licenciatura em química, pode possibilitar um 

aumento no número de professores formados para atuar na educação básica, 

considerando-se que o programa além de diminuir a evasão, “motiva os estudantes 

para a carreira docente” (COSTA et al., 2013, p. 145). 

 Outro ponto relevante acerca da formação de professores no contexto 

nacional é a expansão do número de matriculas de alunos no Ensino Médio, o que, 

consequentemente, deveria resultar em um aumento da contratação de professores. 

Assim, seria necessário formar mais professores considerando-se a expansão do 

número de matrículas na educação básica nos últimos anos que, de acordo com 

Costa (2013), praticamente dobrou o número de matriculados no Ensino Médio entre 

as décadas de 1990 e 2010. Em 1991 eram 3.772.698 matriculados e em 2010 

tínhamos 8.357.675 matriculados.  

Com esse aumento, tornou-se necessário a ampliação do número de 

docentes. No caso especifico da disciplina de Química, Costa (2013) mostra que em 

2007 dos 38. 781 professores que ministravam a disciplina de Química no Brasil 

apenas 14. 842 estavam devidamente habilitados para a função, no caso, possuíam 

formação especifica da área. Tais dados comprovam a atual necessidade de 
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investimento na formação de professores no Brasil, sendo necessário o investimento 

em formação de profissionais que estejam devidamente habilitados para o exercício 

da função. Esse déficit de professores não é especifico da disciplina de Química, 

vemos na Tabela 1 que ocorre também nas outras disciplinas da área de Matemática 

e Ciências da Natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

Passos e Oliveira (2008) em discussão acerca da não habilitação de 

professores apontam que a falta de professores habilitados permitiu, durante anos, 

que profissionais oriundos de outras áreas buscassem a docência como alternativa 

enquanto não encontravam melhores cargos em suas profissões. As autoras ainda 

definem o que elas denominam de ‘ciclo de necessidades’, em que o aumento do 

número de alunos matriculados na rede gera a necessidade de contratação de mais 

docentes e, assim como apresentado por Costa (2013), elas observam a falta de 

profissionais habilitados para as disciplinas especificas ministradas no Ensino Médio.  

Outro aspecto que pode ser analisado como importante e pertinente na atual 

conjuntura da educação é a integração universidade e escola básica que também se 

configura como um dos objetivos do PIBID. Segundo Paredes e Guimarães (2012)  

 

o PIBID é compreendido como um espaço que possibilita a 

integração e/ou cooperação entre universidade-escola, 

oportunizando aos futuros professores o entendimento e a reflexão 

sobre a profissão docente e também sobre a realidade escolar, valo-

rizando o espaço escolar como campo de experiência para a 

produção de novos conhecimentos durante sua formação (PAREDES 

E GUIMARÃES, 2012, p. 276). 

 

Observando essa parceria Universidade-Escola, o PIBID constitui-se então, 

como um Programa que possibilitou essa ação conjunta, pois enquanto desde o 

Tabela 1: Número de professores de Ensino Médio habilitados, segundo as 

disciplinas ministradas - 2007 (COSTA, 2013, p. 196) 
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inicio busca-se uma melhor formação dos futuros professores também há 

possibilidade de contribuir para a melhoria da qualidade da educação na escola 

parceira. A partir dos objetivos nacionais são estruturados, em cada instituição, seus 

objetivos específicos, visando assim um olhar mais centrado nas necessidades das 

escolas as quais serão parceiras em cada universidade.  

1.3 PIBID UFG 

  A partir dos parâmetros nacionais do PIBID para as IES o programa foi 

inserido na Universidade Federal de Goiás (UFG) no ano de 2009, contemplando, 

em sua primeira edição, os cursos de Química, Física, Biologia e Matemática, nos 

campi de Goiânia, Catalão e Jataí, com 44 bolsas de iniciação à docência, 12 bolsas 

de coordenação e 11 bolsas de supervisão. Desde 2009 o PIBID - Química da 

Regional Goiânia tem como escola parceira o Colégio Estadual Waldemar Mundim, 

que foi escolhido dentro dos critérios delimitados pelo Plano Nacional estabelecido 

pelo MEC para o PIBID. Para a presente pesquisa foi estabelecido o recorte 

investigativo referente às atividades desenvolvidas pelo PIBID-Química em Goiânia 

do ano de 2012, que está inserido no Projeto Institucional do PIBID-UFG do biênio 

2011-2013. 

O projeto referente ao biênio 2011-2013 intitulava-se “Formação docente, 

profissionalização e práticas pedagógicas na UFG” e segundo o próprio documento 

tinha o objetivo de  

 

inserir no cotidiano  de  escolas das redes estadual e municipal do 

estado de Goiás, 99  licenciandos de 16 cursos de licenciaturas, que 

estão concorrendo a este edital, proporcionando-lhes a oportunidade 

de integrar os saberes construídos ao longo de sua formação 

acadêmica aos saberes produzidos nas experiências profissionais, 

pedagógicas e sociais, que configuram a cultura escolar. (UFG, 

2010) 

 

Nesse âmbito, considerando o PIBID como uma possibilidade de melhoria na 

formação inicial de professores, o projeto ainda ressalta a total relevância desse 

investimento do Governo Federal na formação dos professores. O projeto se 
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estruturou em um momento em que se expõe a situação de precarização do trabalho 

docente bem como a desvalorização da formação inicial no contexto da licenciatura. 

É importante frisar que o PIBID não tem condições de resolver problemas 

historicamente estabelecidos embora se configure como uma possibilidade ou um 

aspecto de melhoria. No entanto, são inúmeros problemas e o olhar das políticas 

públicas precisa considerar que há relações que se estabelecem de forma tão 

imbricadas que a resolução de um único problema não possibilita a resolução do 

todo. Freitas (2007), ao discutir as perspectivas de formação de professores na 

atualidade sinaliza que: 

 

A necessidade de uma política global de formação e valorização dos 

profissionais da educação que contemple de forma articulada e 

prioritária a formação inicial, formação continuada e condições de 

trabalho, salários e carreira, com a concepção sócio-histórica do 

educador a orientá-la, faz parte das utopias e do ideário de todos os 

educadores e das lutas pela educação pública nos últimos 30 anos. 

Contudo, sua realização não se materializa no seio de uma 

sociedade marcada pela desigualdade e pela exclusão próprias do 

capitalismo. Entender estas amarras sociais é importante para que 

não criemos ilusões de soluções fáceis para os problemas da 

educação e da formação. As condições perversas que historicamente 

vêm degradando e desvalorizando a educação e a profissão docente 

se mantêm em nosso país, em níveis bastante elevados. (FREITAS, 

2007, p.1204) 

 

A melhoria na educação brasileira caminha a passos lentos e investir na 

formação de professores com programas de incentivo na formação inicial é um dos 

caminhos viáveis no sentido valorização das licenciaturas. Porém, esse é apenas 

um dos pontos que necessitam de mudança no contexto educacional de nosso país. 

O PIBID busca melhorar a formação de professores, possibilitar a formação 

continuada e promover a integração universidade-escola, mas, seu alcance é 

limitado diante de problemáticas como a desvalorização do professor, plano de 

carreira docente, entre outros aspectos políticos das relações de trabalho. Como 

afirmado anteriormente, seria utópico vislumbrarmos o PIBID como o ‘salvador’ da 

educação brasileira, mas, o consideramos aqui como um programa que se realizado 
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junto a outras ações políticas pode vir a contribuir no âmbito da melhoria dos 

problemas atuais.  

O projeto elaborado pela UFG aponta o empenho de vários órgãos da 

Universidade que, discutindo em conjunto, estabeleceram os objetivos para o 

programa.  

 

Por meio de ações coletivas e ao mesmo tempo individualizadas 

naquilo que concerne a atender as necessidades locais de cada 

campus (Catalão, Jataí, Goiânia e Cidade de Goiás), a Pró-Reitoria 

de Graduação da UFG, em consonância com diretores e 

coordenadores de área dos cursos de licenciatura a que se refere 

este projeto, desenvolverá ações formativas que: valorizem 

experimentações em conjunto; promovam orientações 

acompanhadas e reflexivas; estimulem o desenvolvimento de  

experiências e  análises,  a  fim de elevar a  qualidade  da  formação 

dos futuros professores; atualizem os professores que já se 

encontram em exercício por meio da formação continuada; estreitem 

as relações entre a educação superior e educação básica, por meio 

da criação de situações de ensino-aprendizagem em que os 

licenciandos possam articular, para além das experiências vividas em 

seus cursos de  formação  inicial, a  teoria e a prática no cotidiano de 

escolas das  redes estadual e municipal do Estado de Goiás (UFG, 

2010) 

 

 Podemos perceber que, dentre os objetivos propostos pelo projeto da UFG, 

há o enfoque na valorização da experimentação e de ações que propiciem o 

processo de reflexão dos sujeitos participantes do projeto. Nesse âmbito, estruturou-

se o primeiro projeto PIBID/QUÍMICA UFG que será detalhado a seguir.  

 

1.4  PIBID QUÍMICA CAMPUS GOIÂNIA 

O sub-projeto do PIBID-Química esteve dentro de sua especificidade em 

concordância tanto com o projeto na Universidade quanto com a proposta nacional 

do programa. No ano de 2011, ano em que o projeto foi construído, o Estado de 

Goiás contava com 1024 cadeiras de professores de Química, dos quais apenas 214 

eram licenciados e as demais vagas docentes eram ocupadas por bacharéis em 
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química, advogados, farmacêuticos, engenheiros, cientistas contábeis e até mesmo, 

músicos. Ficava então, clara a necessidade de incentivo à formação de novos 

profissionais licenciados, adequadamente formados para contribuir com a 

alfabetização científica e a inclusão do cidadão por meio da ciência (DAMASCENO 

et al, 2010). 

Os objetivos propostos pelo PIBID-Química do biênio 2011-2013 foram então 

permeados com a intenção de contribuir, no sentido da formação de professores, 

para que pudessem, desde o inicio de sua formação, vivenciar a relação entre a 

teoria e prática inseridos no contexto escolar. Havia também a possibilidade de 

propiciar ao professor supervisor uma formação continuada respaldada no 

conhecimento acadêmico que era discutido por todos envolvidos no processo. 

Pereira Junior (2011) em relatos de sua experiência enquanto professor supervisor 

do PIBID-Rondônia descreve que se sentiu surpreendido pela dinâmica das 

atividades metodológicas apresentadas pelas bolsistas e que essas novas 

atividades trouxeram-lhe motivação e atualização em termos científicos teóricos e 

práticos. Dessa forma, entendemos que o PIBID contribui de maneira efetiva 

também na formação continuada do professor supervisor da escola parceira. 

As propostas do PIBID/QUÌMICA desenvolvidas pela UFG no biênio 2011-

2013 buscavam promover uma formação continuada aos professores das escolas de 

EM envolvidas no processo, propiciar a inserção dos bolsistas no ambiente escolar, 

promover a integração entre o professor da escola com os bolsistas em formação, 

fornecer as demais escolas de EM as metodologias desenvolvidas no decorrer do 

projeto, valorizar o magistério através do incentivo a docência, melhorar a qualidade 

da educação básica e elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à 

formação inicial de professores nos cursos de licenciatura (IQ-UFG, 2010). 

 Assim como nos projetos nacionais e institucionais o projeto do PIBID-

QUÍMICA visava contemplar as necessidades gerais da escola, como a falta de 

laboratórios de ciências, carência de material didático para uso nas aulas de 

Química, e também contribuir com a formação inicial especifica do professor de 

Química. Nesse sentido discorremos sobre as ações realizadas na escola no ponto 

a seguir. 

 

1.5  AÇÕES REALIZADAS NA ESCOLA PARCEIRA 
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As atividades realizadas pelos bolsistas na escola parceira eram 

desenvolvidas tanto no turno quanto no contraturno. No contraturno eram 

desenvolvidas as monitorias para auxiliar os alunos na resolução de listas e 

atividades que eram propostas pela professora de Química. No decorrer do turno era 

desenvolvida uma vez por semana a disciplina de Ciência Experimental, que se 

caracterizava como uma disciplina optativa.  

As disciplinas optativas fizeram parte de uma proposta do governo de Goiás 

que em 2007 organizou a Secretária de Educação de Goiás para realizar uma 

reforma curricular. A partir desse período foram desenvolvidos trabalhos para a 

realização do Programa de Ressignificação do Ensino Médio em Goiás. O projeto 

apresentou várias propostas para uma efetiva mudança no contexto do Ensino 

Médio no estado, dentre elas Mesquita, Lacerda e Montine (2010) destacam:  

 

Elaboração de Projetos Político-Pedagógicos (PPP) das escolas 

adequados à realidade local/nacional; Reorganização da matriz 

curricular de acordo com o PPP de cada escola; Organização de 

conteúdos básicos comuns para o Ensino Médio; Matrículas 

semestrais; Oferta de disciplinas optativas. (MESQUITA, LACERDA e 

MONTINE, 2010). 

 

 Nesse sentido, o Colégio Estadual Waldemar Mundin, foi um dos colégios no 

qual o Governo de Goiás implantou o Programa de Ressignificação. Cabe ressaltar 

que nem todos os colégios foram convocados, em um primeiro momento, a aderir ao 

programa, em decorrência da falta de estrutura, falta de professores, dentre outros 

aspectos. O programa não chegou a ser efetivado em todo o Estado, pois, em 2012 

por decisão do Governo do Estado as escolas voltaram ao regime anual e sem as 

disciplinas optativas. Porém, as mesmas continuaram a ser ofertadas até que o ciclo 

de alunos matriculados semestralmente se encerrasse e não houvesse prejuízo aos 

alunos.  

 No ano de 2013, a professora de Química do referido colégio juntamente com 

a diretoria da escola decidiu pela permanência da disciplina Ciência Experimental 

porém, no regime anual. Apesar de ser um colégio que possui boa estrutura física 

não há laboratório de Ciências e desde o principio da parceria PIBID-Escola, a 

professora da disciplina solicitou que os alunos bolsistas trabalhassem conceitos 
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químicos a partir de experimentos. Nesse contexto, todo o planejamento da 

disciplina, os conteúdos a serem abordados e os experimentos a serem utilizados 

foram trabalhados de maneira conjunta entre o Coordenador de área, a professora 

supervisora e os bolsistas do PIBID/QUÌMICA.  

O planejamento inicial da disciplina pode ser observado a na Figura 1 a 

seguir. 

 

Figura 1. Plano de Ensino da Disciplina de Ciência Experimental do ano de 2013 

 

O enfoque para as atividades experimentais vinculava-se ao enfoque 

demonstrativo/investigativo. Ferreira, Hartwig e Oliveira (2010) afirmam que “a 

experimentação no ensino de Química se constitui como um recurso pedagógico 
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importante que pode auxiliar na construção de conceitos” (p. 101). Em um contexto 

escolar onde não havia possibilidade de realização de atividades experimentais 

convencionais devido à falta de um laboratório, a realização de experimentos 

alternativos foi considerada relevante pela professora da escola. Gonçalves e 

Galiazzi (2004) afirmam que não podemos negar a importância de um espaço e de 

materiais adequados, porém, a experimentação não precisa estar em consonância 

com um estereótipo de laboratório científico, geralmente cultivado no ideário dos 

alunos e na tradição escolar. Trazer a experimentação alternativa como recurso para 

uma escola que não possui o ambiente laboratorial possibilita ao aluno desmistificar 

a ciência, pois, essa se torna mais próxima a ele e ao bolsista do PIBID ampliar suas 

possibilidades de prática pedagógica a cada experimento realizado. 

A partir do planejamento realizado em conjunto com a professora supervisora 

de Química e o coordenador de área, os experimentos, sempre que possível, tinham 

a temática vinculada aos conceitos abordados pela professora na disciplina de 

Química. Assim, a disciplina de Ciência Experimental possuía esse caráter, em que 

os bolsistas planejavam as aulas em conjunto com a professora supervisora, que 

aconteciam uma vez por semana baseados em experimentos que promoviam 

discussões conceituais. Os planos de algumas aulas realizadas na disciplina podem 

ser vistos no ANEXO 1.  

A disciplina de Ciência Experimental era ministrada pelos bolsistas sob a 

supervisão da professora de Química, o que caracterizava algo novo na formação 

deles. A disciplina acontecia uma vez por semana com duração de 50 minutos, 

nesse tempo eram geralmente realizados os experimentos e a discussão do 

conceito relacionado. Ao final de cada aula era entregue aos alunos uma 

atividade/questionário, relacionado ao tema da aula, para ser respondido e entregue 

na aula da semana seguinte. Essa atividade era a base avaliativa da disciplina, os 

bolsistas eram divididos em 3 duplas, cada dupla responsável pela aula de uma 

semana e conseqüentemente pela correção e avaliação da atividade. Tanto a 

professora supervisora da escola quanto o coordenador de área os auxiliava na 

construção das aulas e avaliação, porém, em sala eles contavam com certa 

autonomia para a prática docente, mesmo sob supervisão. Tal possibilidade 

proporcionava aos bolsistas uma experiência mais próxima como professores em 

sala de aula, o que se tornou extremamente relevante, e foi objeto para a realização 

dessa pesquisa.  
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Para o planejamento da disciplina e também para a discussão de artigos que 

eram selecionados pela supervisora e pelo coordenador de área eram realizados 

encontros semanais no Laboratório de Educação Química, Ciências e Atividades 

Lúdicas (LEQUAL) no Instituto de Química da UFG. Nesses encontros eram 

realizados os planejamentos e discussões necessárias à construção da disciplina no 

decorrer do ano.  
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO – HENRI WALLON 

 

2.1. HISTÓRICO E PRINCIPAIS OBRAS 

Henri Wallon (1879-1962) nasceu na França e é conhecido como o psicólogo 

da infância. É juntamente com Jean Piaget e Lev Vigotsky um dos grandes nomes 

da conhecida psicologia genética (área que estuda as funções psíquicas à luz de 

sua gênese e evolução). Com interesse no desenvolvimento infantil devido à sua 

primeira formação como médico, era um grande observador. Entre os anos de 1908 

e 1931 foi assistente do professor e doutor Jean Nageotte (1866-1948) em dois 

hospitais onde, segundo ele mesmo, teve seus horizontes ampliados para as 

questões biológicas das estruturas nervosas, que foram a partir de então observadas 

do ponto de vista intelectual por Wallon. Trabalhos como esses desenvolvidos em 

hospitais psiquiátricos com crianças que tinham distúrbios comportamentais e 

deficiências neurológicas foram o fundamento para as idéias de seu primeiro livro 

L’Enfant Turbulent (A criança turbulenta). Porém, alguns anos depois seu estudo 

sofreu algumas alterações acerca das concepções neurológicas que havia 

delineado, pois, observações que realizou sobre alguns soldados feridos da Primeira 

Guerra, o levaram a se perguntar sobre a relação entre razão e emoção 

(NASCIMENTO, 2010).  

Segundo Zazzo (1978), Wallon é um observador, por um lado, impelido à 

decifração do desenvolvimento humano pelas coações das condições orgânicas 

porém, impelido por toda sua sensibilidade pessoal à busca da compreensão da 

relação com outrem. Enquanto Piaget e Vigotsky buscavam explicar a psicogênese 

de acordo com o orgânico e o social, respectivamente, Wallon buscava com seus 

estudos vincular o desenvolvimento orgânico da criança ao meio ao qual esse 

desenvolvimento se dava, originando assim o que conhecemos hoje como a 

psicogênese da pessoa completa.  

Segundo Nascimento (2010), Wallon se recusava a reduzir a psicologia a 

alguns processos de análise e seu interesse era em constituir uma ciência do 

homem, na qual a complexidade pudesse ser considerada através da multiplicidade 

de pontos de vista. Tal ideia fez com que ele defendesse o estudo da pessoa em sua 

totalidade, assim observando suas particularidades, seus comportamentos e as 

relações com os outros, com o cotidiano, o que segundo ele permitiria compreender 



 

30 

 

a diversidade e as contradições do psiquismo. 

Segundo Nascimento (2010), em 1925 Wallon fundou no subúrbio de Paris o 

Laboratório de Psicobiologia da Criança que permaneceu em atividade durante 28 

anos até 1953. As atividades desse laboratório e as pessoas com as quais Wallon se 

envolvia demonstravam que o seu interesse era realmente o de buscar compreender 

amplamente o desenvolvimento infantil sob vários pontos de vista. Desde sua 

fundação, o laboratório acolhia jovens licenciandos para investigar a partir de testes, 

bastante conhecidos da época, o desenvolvimento psicológico das crianças e 

compreender os mecanismos de adaptação social e escolar. Buscava então, dessa 

forma aproximar os interesses do desenvolvimento psicobiológico da criança às 

pesquisas em educação, pois, acreditava que deveria haver uma relação de 

reciprocidade entre a educação e a psicologia. 

Wallon desde a gênese de seus estudos mostrou-se alinhado aos princípios 

marxistas como sua orientação político-filosófica. Posicionou-se 

epistemologicamente, então, como um grande estudioso do método dialético o que 

se torna evidente diante de seus delineamentos buscando sempre ressaltar a 

relação de reciprocidade. Segundo Zazzo (1978) apud Nascimento (2010) a posição 

política e filosófica de Wallon se justifica, pois, 

 

A dialética é uma atitude permanente de investigação que toma em 

consideração o fato de que nenhum fenômeno pode ser 

compreendido se for encarado isoladamente, que a natureza está 

envolvida num processo de movimento e de mutações, que estas 

mutações não são simples repetição circular, mas evolução, não 

apenas quantitativas e graduais, mas qualitativas, que esta evolução 

tem por motor a ação recíproca das forças da natureza. (ZAZZO, 

1978 apud NASCIMENTO, 2010, p. 12) 

  

Wallon afirmava que não se poderia estudar a criança em fragmentos de seu 

desenvolvimento, para ele o biológico e o social eram indissociáveis, sendo 

necessário um olhar dialético sobre o desenvolvimento infantil para que houvesse a 

compreensão do todo. É o materialismo dialético, segundo ele, o único 

posicionamento capaz de compreender a diversidade e as contradições da 

realidade, bem como de enxergar numa mesma unidade a pessoa e seu meio, 
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especialmente o social, em suas integrações de reciprocidade (ALMEIDA, 2010). 

Desde a apresentação das idéias de Piaget houve um embate entre os dois que 

perdurou por aproximadamente 40 anos. No cerne da diferença entre o pensamento 

dos dois, Wallon pretendia realizar uma psicogênese da pessoa, enquanto Piaget 

era explícito em seu propósito de traçar a biografia da inteligência (DANTAS, 1992).  

Durante toda sua vida Wallon buscou o diálogo entre o biológico e o social, e 

defendeu ferrenhamente em seus artigos tal posicionamento. Tanto Wallon quanto 

Piaget tinham a criança por objeto, mas partiam de posicionamentos filosóficos 

distintos, o que durante anos gerou a produção de artigos por parte de ambos que 

geravam uma intensa interlocução. Porém, a contundente afirmação de Wallon nos 

confirma seu posicionamento, 

 

Jamais pude dissociar o biológico do social, não porque os cria 

redutíveis um ao outro, mas porque me parecem, no homem, tão 

estreitamente complementares desde o nascimento que é impossível 

encarar a vida psíquica de outro modo que não seja sob a forma de 

suas relações recíprocas” (WALLON apud ZAZZO apud 

NASCIMENTO, 2010, p.11) 

  

 Em seu livro Les Origines du Caractère chez l’Enfant (As Origens do Caráter 

na Criança) publicado em 1934, Wallon privilegiou a análise do comportamento 

emocional. Seu principal objeto foi a constituição da subjetividade e seu foco esteve 

nas crianças desde seu nascimento até os três anos de idade. Essa produção 

apresentou a discussão psicogenética e a gênese dos processos psíquicos 

abandonando assim a patologia que segundo ele era insuficiente para compreender 

o psiquismo normal. Em 1941 publicou um livro de caráter metodológico acerca do 

estudo da criança, L’Évolution Psychologique de l’Enfant (A Evolução Psicológica da 

Criança). Essa obra aborda as atividades que predominam nas crianças em 

diferentes idades, analisa conjuntos funcionais e as grandes questões da psicologia 

da criança, tais como: o brincar, a motricidade, o desenvolvimento da afetividade e a 

linguagem. (ALMEIDA, 2010) 

 No ano de 1945 Wallon publicou o livro Les Origines de La Pensée chez 

l’Enfant (As Origens do Pensamento na Criança) em que buscou analisar a evolução 

intelectual de crianças de 5 anos e meio a 9 anos. Observou suas relações com a 
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linguagem e fez uma descrição detalhada do pensamento infantil destacando a 

transição do sincretismo inicial para uma progressiva diferenciação. Tôrres (2007) 

descreve o sincretismo na perspectiva walloniana, e afirma que 

 

Wallon identifica o sincretismo como a principal característica do 

pensamento infantil, que designa o caráter confuso e global do 

pensamento e percepção infantil no qual prevalecem critérios 

afetivos sobre os lógicos e objetivos, na seleção dos temas com que 

se ocupa a atividade mental. No sincretismo, verifica-se que a 

criança interpreta que a qualidade é percebida como atributo 

exclusivo da coisa à qual se liga, já na formação de categorias existe 

a separação entre qualidade e coisa, permitindo a análise e a 

síntese, a generalização e a comparação. (TÔRRES, 2007, p.53) 

 

 Desde a publicação da sua tese em 1925 L’Enfant Turbulent (A Criança 

Turbulenta) os processos cognitivos, afetivos e motores são apresentados 

entrelaçados, e só são estudados separadamente hoje por necessidade de 

descrição. Ressalta-se sempre que para Wallon o sujeito deve ser observado e 

estudado de maneira completa. O autor dedicou grande parte de seus estudos para 

compreender o papel da afetividade na constituição do ser humano, e vai contra a 

dicotomia razão-emoção vigente na época.  

Na contramão dos posicionamentos teóricos sobre emoção, que a viam como 

função perturbadora, manifestação desorganizada do corpo, ou como processo 

organizado para captar energias, Wallon, contrariando o consenso, apresenta uma 

terceira posição e mostra que a emoção no ser humano é a junção das duas 

posições anteriores: é energética e catastrófica, mas é também uma fonte de 

sobrevivência. Tem a função de mobilizar o outro, é o instrumento oferecido pela 

espécie humana para suprir a inaptidão da criança no início de sua vida e 

determinante para sua evolução mental. A emoção é expressa pelo adulto em 

relação a criança nas representações de sua cultura, nos valores e nas 

possibilidades dos diferentes meios e grupos. Assim sendo, é pela emoção que o 

organismo se liga ao social (ALMEIDA, 2010). 

Wallon é categórico ao afirmar que o homem é geneticamente social, o bebê 

recém-nascido precisa do outro para a sobrevivência cultural e não apenas para 
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sobrevivência física. Nesse sentido, Wallon (1986) apud Almeida (2014), afirma que 

o ser humano é “incapaz de realizar algo por si próprio, ele é manipulado pelo outro 

e é nos movimentos desse outro, que suas primeiras atitudes tomarão forma” (p. 

599). Nesse movimento inicial, em que  o humano adulto manipula e é responsável 

pela inserção cultural do bebê recém-nascido no meio social são constituídas as 

primeiras relações entre o que é característico do homem (biológico) e o que o fará 

ser humano (social). Para Wallon a construção dessa relação se dá desde o inicio 

pelas emoções.  

Assim, a emoção consiste naquilo que une o indivíduo à vida social 

pelo que pode haver de mais fundamental na sua existência 

biológica, e esta ligação não sofrerá ruptura, embora as reações 

orgânicas da emoção tendam a esbater-se à medida que a imagem 

das situações ou das coisas se intelectualiza. Existe ao mesmo 

tempo solidariedade e oposição na consciência entre o que é 

impressão orgânica e imagem intelectual. Entre as duas não param 

de se desenrolar ações e reações mútuas que mostram como vãs as 

distinções de espécies que os diferentes sistemas filosóficos fazem 

entre matéria e pensamento, existência e inteligência, corpo e 

espírito. (WALLON, 1973, p. 119) 

A partir dessa perspectiva, nota-se a ênfase dada por Wallon aos sentimentos 

nas relações humanas. Podemos ampliar tais afirmações também para as relações 

que se estabelecem no âmbito das relações escolares que envolvem o processo de 

construção dos saberes por meio da convivência de diferentes sujeitos. 

2.2 WALLON E A EDUCAÇÃO 

 A teoria psicogenética de Wallon busca compreender a pessoa completa, 

analisando os domínios cognitivo, motor e afetivo de forma integrada. Nessa 

perspectiva Wallon em nenhum momento se propôs a firmar uma teoria pedagógica, 

mas também nunca negou seu interesse pela educação. Ao longo de sua biografia 

encontramos vários textos específicos produzidos em conjunto com outros 

educadores sobre a educação. Almeida (2012) em análise das obras pedagógicas 

de Wallon as classifica como dois tipos de leitura, a pedagógica explícita em que os 

textos apresentam uma análise da Educação Nova, da Educação em geral e o 

projeto Langevin-Wallon, e a pedagógica implícita em que os textos da psicogenética 
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apresentam inferências educacionais e também textos que descrevem sua atuação 

como professor. 

 No âmbito da Educação Nova, Wallon não foi criador de nenhum novo método 

pedagógico, mas, sua contribuição estava relacionada às criticas e análises das 

diferentes doutrinas educativas que eram propostas nesse movimento.  

Pesquisadores da trajetória de Wallon apontam que nesse período ele foi 

responsável por críticas a pioneiros da Educação Nova como Ferrière, Claparède, 

Freinet, Dewey e Montessori. Sua principal crítica era que a Educação Nova ora 

privilegiava o indivíduo, ora a sociedade. Mas, na análise walloniana dois autores 

conseguiram superar essa relação dicotômica, são eles o belga Decroly (1871-1932) 

e o soviético Makarenko (1888-1939) que em suas propostas fizeram a integração 

que concretiza a teoria da unidade inseparável entre a criança e o meio (ALMEIDA, 

2012; GRATIOT-ALFANDÉRY, 2010). 

 Ainda segundo Almeida (2012) a criteriosa análise que Wallon fez da 

Educação Nova, sua apreciação pelas obras de Decroly e Makarenko e sua teoria 

psicológica de formação da pessoa, permitiu a ele papel de destaque na Reforma do 

Ensino Francês no pós-guerra. A possibilidade de expressar seus ideais de Homem 

e Sociedade foi concretizada no Projeto de Reforma Langevin-Wallon. O projeto foi 

desenvolvido durante três anos (1945 a 1947) por 23 personalidades pertencentes 

aos diferentes níveis do sistema de ensino francês.  Essa comissão era presidida 

pelo físico Paul Langevin (1872-1946) e os vice-presidentes eram Henri Piéron 

(1881-1964) e Wallon. Os membros da comissão foram divididos em quatro 

subcomissões, a primeira era presidida por Langevin que cuidava da organização 

geral, a segunda presidida por Piéron que era responsável pelos programas e 

métodos, a terceira presidida por Wallon responsável pelas definições acerca da 

Formação de Professores e a quarta presidida pelo historiador Lucien Fabvre (1878 

– 1956) cuidava da educação geral.  Após a morte de Langevin, em 1946, Wallon é 

nomeado o presidente geral (TRAN-THONG apud ALMEIDA, 2012). 

 A diretriz do projeto foi construir uma educação justa para uma sociedade 

mais justa.  O plano aponta em sua introdução que “a estrutura do ensino deve ser 

adaptada à estrutura social. Desde há meio século, a estrutura do ensino não tem 

sido profundamente modificada. A estrutura social, pelo contrário, sofreu uma 



 

35 

 

evolução rápida e transformações fundamentais” (LANGEVIN-WALLON, 1947, 

p.176). Ao ver o interesse dos autores do plano de que a estrutura de ensino se 

adapte a estrutura social vem à memória o atual contexto, principalmente das 

escolas públicas, que tem seus métodos de ensino, estrutura física e diretrizes ainda 

aquém do atual contexto social. Observando o exemplo da Internet que hoje é de 

fácil acesso, pelo menos, à maior parte da população das grandes cidades, 

percebemos que esse recurso ainda não é amplamente inserido nas escolas e no 

cotidiano escolar.  Assim, observamos nesse exemplo que a estrutura de ensino tem 

ficado, em alguns pontos, aquém da estrutura social. Nesse sentido Pretto e Pinto 

(2006) ao afirmam que “após quarenta anos de tentativas nessa área (tecnologia 

educacional), os resultados estão muito aquém das expectativas, para não se falar 

em frustração” (PRETTO e PINTO, 2006, p. 25). 

 O Plano Langevin-Wallon é alicerçado em quatro princípios, a justiça, a 

equidade, a orientação e a cultura geral. O principio da justiça oferece dois aspectos 

complementares: a diversidade e a igualdade e ressalta que esses em nada são 

opostos.  

Todas as crianças, quaisquer que sejam as suas origens familiares, 

sociais, étnicas, tem igual direito ao desenvolvimento máximo que a 

sua personalidade implica. Não devem encontrar nenhuma outra 

limitação que não seja a das suas aptidões. (...) A introdução da 

“justiça na escola” pela democratização do ensino porá cada um no 

lugar que as suas aptidões lhe apontam para o maior bem de todos. 

A democratização do ensino, consoante a justiça, assegura uma 

melhor distribuição das tarefas sociais. Serve o interesse coletivo ao 

mesmo tempo que o bem-estar individual (LANGEVIN-WALLON, 

1947, p.178). 

 O princípio da justiça então, nos leva a observar o indivíduo em 

particularidade valorizando seus aspectos cognitivos, culturais, étnicos, sendo o 

sujeito visto e valorizado como único. Porém, ressalta que esse indivíduo único deve 

ser, quando inserido em contexto social, considerado igual aos demais, não sendo 

relevante a partir dessa perspectiva suas particularidades. 

 O princípio da equidade afirma que todas as ocupações, profissões ou 

funções se revestem de igual dignidade, assim, tanto o trabalho manual quanto a 
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inteligência prática não podem no contexto escolar ser subestimados ou vinculados 

à origem de classe ou etnia (ALMEIDA, 2012). Sabemos que em muitas sociedades 

atuais ainda há o vínculo entre classe social e profissão, em que as pessoas de 

classes menos favorecidas acabam por exercer funções consideradas inferiores. 

Atualmente no Brasil os cursos de licenciatura tem sido cursado em sua maioria por 

jovens de classes menos favorecidas, Santos et al. (2014) afirma que “as pessoas 

que procuram cursos de licenciatura ou cursos de Pedagogia são provenientes de 

nichos econômicos mais baixos e, muitas dessas pessoas, são as primeiras da 

família que alcançaram o nível superior” (p. 298). Na contramão dessa afirmativa 

percebemos que jovens oriundos de classes mais favorecidas tem sido direcionados 

a cursos mais “nobres”, de acordo com o senso comum da população, e esse 

movimento tem causado nas escolas de Ensino Médio e preparatórios de vestibular 

uma divisão de valor dos alunos em relação a suas opções acadêmicas. 

Percebemos que a realidade vivida nas escolas brasileiras atuais é oposta ao 

principio de equidade proposto no plano Langevin-Wallon. 

 O principio da orientação é o terceiro princípio proposto no plano, ele é 

baseado inicialmente na orientação escolar e posteriormente na orientação 

profissional, que deve consequentemente levar a melhor colocação de cada 

trabalhador, de cada cidadão no lugar em que esteja mais bem adaptado às suas 

possibilidades e que torne seu rendimento mais favorável. Para o ensino essa 

orientação implica em uma cultura de ensino cada vez mais especializada à medida 

que as aptidões de cada indivíduo se revelem e se afirmem, mas, “a formação do 

trabalhador não deve, em caso algum, prejudicar a formação do 

homem”(LANGEVIN-WALLON, 1947, p. 179). 

 O último princípio o da cultura geral está diretamente ligado ao princípio da 

orientação, pois, ele afirma que não pode haver uma formação profissional antes de 

haver uma formação pela cultura geral. O plano Langevin-Wallon descreve o que 

para seus autores deveria ser a cultura geral. 

A cultura geral representa o que aproxima e une os homens, 

enquanto que a profissão representa frequentemente o que os 

separa. Uma cultura geral sólida deve, portanto, servir de base para 

a especialização profissional e prosseguir durante a aprendizagem 

de forma que a formação do homem não seja limitada e travada pelo 
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técnico. Num estado democrático, em que todo trabalhador é 

cidadão, é indispensável que a especialização não seja um obstáculo 

para compreensão de problemas mais amplos e que uma ampla e 

sólida cultura liberte o homem das estreitas limitações do técnico 

(LANGEVIN-WALLON, 1947, p.180). 

Para os autores do plano, o local apropriado para a difusão da cultura é a 

escola e esta deve ser “depositária do pensamento, da arte, da civilização passada, 

deve transmiti-los, ao mesmo tempo que é agente ativo do progresso e da 

modernização e deve ser o elemento de coesão que assegura a continuidade do 

passado e do futuro” (LANGEVIN-WALLON, 1947, p.180).  

 Em coerência ao pensamento de Wallon o plano coloca a escola como um 

lugar de possibilidades, de construções, de relações, o lugar onde a criança é 

inserida no social por meio do que aprende e do que é vivido tanto com os que são 

de seu grupo quanto com os adultos que ali estão. O plano Langevin-Wallon após a 

apresentação de seus quatro princípios prossegue com a estrutura e organização do 

ensino que tem sua base na repartição do período escolar em ciclos e apresenta os 

seus pilares do ensino maternal até o ensino universitário. Em seguida aponta 

fundamentos necessários à formação dos professores franceses e define os órgãos 

responsáveis pelo controle de professores e alunos. O plano propõe também os 

programas de matérias que serão ensinados em cada ciclo, o horário de estudo 

semanal que cada ciclo deve compreender, os métodos de trabalho propostos pelos 

professores em sala de aula e, finalmente, como se dará a aprovação do aluno em 

cada ciclo.  

Os dois últimos temas abordados no plano reforçam o caráter social e 

principalmente o princípio da justiça, são eles: Educação Moral e Cívica e Educação 

Popular. A Educação Moral e Cívica proposta é calcada na premissa de que escola 

pública assim como o Estado é laica, ou seja aberta a todos e não pode dar nenhum 

ensino doutrinário, político ou confessional, mas, essa escola é obrigada, juntamente 

com a Nação, a preparar a criança para ter a consciência de seu papel na vida social 

e da sua responsabilidade como cidadão (LANGEVIN-WALLON, 1947). Nesse 

âmbito da preparação da criança como cidadã, a educação popular proposta no 

plano vai além de uma simples educação para todos, a educação deve possibilitar a 

todos o prosseguimento cultural, profissional, moral e cívico além da escola. 
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Apesar de apresentar uma boa proposta para o sistema de ensino francês, o 

Plano de Reforma Langevin-Wallon não foi implantado na França, mas, algumas 

propostas pedagógicas foram postas em execução e, a partir dessas idéias, foi 

criado o Centro Internacional de Estudos Pedagógicos de Sèvres de onde saíram as 

principais diretrizes para a reforma pedagógica realizada na França. Muitos 

educadores brasileiros foram estagiar em Sèvres e trouxeram na década de 60 para 

as escolas experimentas paulistas da época as idéias pedagógicas que lá eram 

discutidas (ALMEIDA, 2012). 

 

2.3 CONJUNTOS OU DOMÍNIOS FUNCIONAIS 

Observando o psiquismo humano pela perspectiva psicogenética, Wallon nos 

mostra que ele se dá pela junção genético-social. Sua teoria postula que o 

psiquismo é uma unidade que resulta da integração dos conjuntos ou domínios 

funcionais: afetividade, conhecimento ou cognição, ato motor e pessoa (ALMEIDA, 

2010). 

O conjunto afetividade tem as funções responsáveis pelas emoções, pelos 

sentimentos e pela paixão. Ferreira e Acioly-Régnier (2010) definem a afetividade 

como um domínio funcional que apresenta diferentes manifestações que irão se 

complexificando ao longo do desenvolvimento e que emergem de uma base 

eminentemente orgânica até que alcancem relações dinâmicas com a cognição. 

Assim, compreende-se que a afetividade está diretamente ligada ao biológico e ao 

cognitivo e que essa relação é altamente mutável na medida em que ocorre o 

desenvolvimento infantil. 

Wallon afirma que a emoção é diretamente proporcional ao grau de imperícia, 

por exemplo, um bebê é totalmente dominado por sua emoção e não consegue 

então controlar suas ações, o que no adulto ocorre de maneira inversa, ou seja, o 

ser humano nasce pura emoção e, durante o seu desenvolvimento, vai aprendendo 

a controlar suas emoções.  A emoção é a condição indispensável para que o 

indivíduo ingresse no mundo da razão e da competência humana. Na medida em 

que a emoção possibilita a primeira forma de comunicação básica, primitiva e 

profunda, essa formará a base em que se construirá a formação lingüística que leva 
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ao conhecimento e dá ingresso a vida cognitiva (DANTAS, 1993). Silva (2007) define 

a emoção como a primeira resposta orgânica, como o primeiro recurso que o bebê 

tem para se expressar ao mundo. 

A emoção é a resposta orgânica, sustentada por centros nervosos 

específicos, de que o bebê dispõe para lidar com seu meio. Mas ela 

não é apenas instrumental, é igualmente expressiva ou comunicativa. 

Sua principal função na espécie humana é a ativação do outro. Por 

se manifestar por meio de movimentos e de conformações físicas 

expressivas que, por assim dizer, moldam o corpo (função 

proprioplástica), a emoção traz, em si, a possibilidade de ser 

interpretada e de provocar no outro respostas correspondentes e 

complementares. Trata-se de uma protolinguagem, ou linguagem 

anterior à linguagem, esta última entendida como comunicação por 

material simbólico, signos e símbolos. (SILVA, 2007, p. 11) 

Almeida (2010) afirma que a emoção por suas características de expressão 

corporal, motora, visível e ativada pelo fisiológico é a exteriorização da afetividade e 

o sentimento por sua vez é a expressão que representa a emoção. O sentimento 

não é expresso por reações diretas e instantâneas como na emoção, ele tende a 

reprimir e impõe controle para limitar a potência das emoções. Os sentimentos 

podem se expressar pela mímica e pela linguagem, que possibilitam cumplicidade 

com o outro. O adulto apresenta maior facilidade para se expressar, pois, reflete 

antes de agir e traduz intelectualmente seus motivos e circunstancias (ALMEIDA, 

2010, p. 26). Mais tardiamente no desenvolvimento infantil, na fase do personalismo, 

aparecerá o conceito de paixão, que é a capacidade de controlar e tornar silencioso 

em si às emoções. 

O ato motor é o que desde a gênese da criança possibilita a expressão física 

da emoção. Duarte e Gulassa (2012) afirmam que a criança inicia a vida em 

situação de dependência total do meio externo, essa se mostra incapaz de suprir 

suas próprias necessidades para sobreviver e necessita então do meio social para 

interpretar, dar significado e trazer respostas a ela. Assim, as reações da criança 

que demonstram tanto bem-estar quanto mal-estar irão se manifestar inicialmente 

mediante descargas motoras indiferenciadas. Compreende-se então, que o ato 

motor esta enfatizado principalmente na fase inicial da vida da criança, que expressa 
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suas emoções através de gestos, e que o adulto que representa o social ao qual o 

bebê está inserido é o responsável por trazer significado para os movimentos que a 

priori são apenas representações biológicas. Wallon afirma que, 

É-lhes indispensável uma assistência a todos os instantes. É um ser 

cujas reações têm todas as necessidades a ser completadas, 

compensadas. Incapaz de efetuar algo por si só, é manipulado por 

outrem, e é nos movimentos do outro que tomarão forma as 

primeiras atitudes (WALLON apud DUARTE e GULASSA, 2012, p. 

19). 

O conhecimento, cognição ou conjunto cognitivo é o que oferece a 

possibilidade de aquisição, manutenção e transformação do conhecimento por meio 

de imagens, noções, idéias e representações (NASCIMENTO, 2010). Nesse 

momento do desenvolvimento da criança Wallon classifica seu pensamento como 

sincrético.  

 A pessoa é o quarto conjunto funcional dentro da teoria Walloniana e esse se 

dá pela integração afetivo-cognitivo-motor mantendo o movimento dinâmico de 

integração entre o orgânico e o social. Como já ressaltado anteriormente Wallon não 

via o homem como um objeto de estudo que pudesse ser fragmentado, mas como 

ser completo. Ao discutir a evolução psicológica Wallon (2005) afirma que “é contra 

a natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada idade, ela constitui um 

conjunto indissociável e original. Na sucessão de suas idades, ela é um único e 

mesmo ser em curso de metamorfoses (p.17). Mrech (2010) afirma que para Wallon 

a pessoa é construída ao longo de um processo. Ele nomeava de construção da 

pessoa. Esse conceito encontra-se atrelado a drásticas mudanças na forma de 

considerar o próprio processo de desenvolvimento. “O termo construção da pessoa, 

para Wallon, refere-se a um processo gradativo e seqüenciado, implicando a 

estruturação de fases e estágios, em que própria noção de desenvolvimento ocupa 

um lugar estratégico” (MRECH, 2010, p. 34). 

 

2.4 ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO 
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Wallon aponta cinco estágios do desenvolvimento que mesclam fatores 

orgânicos e fatores sociais. As idades que foram apontadas por ele compreendem 

crianças de sua época e contexto, sendo que, para os dias atuais em nossa cultura 

devem ser revistas. Os estágios só adquirem sentido dentro dessa sucessão 

temporal, uma vez que cada um deles é gestado, preparado pelas atividades do 

estágio anterior e desenvolve atividades que prepararão a emergência do próximo 

(MAHONEY, 2012). A seqüência de estágios e as idades correspondentes propostas 

por Wallon é definida como, Impulsivo Emocional (0 a 1 ano), Sensório-Motor e 

Projetivo (1 a 3 anos), Personalismo (3 a 6 anos), Categorial (6 a 11 anos) e 

Puberdade e Adolescência (11 anos em diante). Destaca-se que nessa ultima fase 

estão inseridos os alunos com os quais foi realizada essa pesquisa. 

O Estágio Impulsivo Emocional divide-se em duas fases a impulsiva (0 a 3 

meses) e a emocional (3 a 12 meses). Segundo Duarte e Gulassa (2012), Wallon 

descreve a etapa impulsiva como aquela em que o ser é quase organismo e sua 

atividade é manifesta apenas por reflexos e movimentos impulsivos. A criança ainda 

não possui nesse período outro recurso para manifestar qualquer situação de bem 

estar ou mal estar, essa impulsividade motora é um recurso ainda reflexo que é 

característico desse período de contato inicial com a realidade. A segunda fase 

desse período é a emocional, nessa fase as descargas motoras começam a ser um 

meio de expressão e comunicação. A partir desse ponto os movimentos, 

expressões, gestos, atitudes, vocalizações e mímicas são cada vez mais entendidas 

pelo adulto e inicia-se então a primeira relação de linguagem, mesmo que primitiva, 

constituída de emotividade pura, aqui mostra-se pela e para a criança a sua primeira 

forma de socialização(DUARTE e GULASSA, 2012). 

O Estágio Sensório-Motor e Projetivo inicia-se a partir de um ano de idade, e 

diferencia-se do estágio anterior, pois, as relações da criança com o meio são 

ampliadas por dois principais fatores, a fala e a possibilidade de andar. Tanto o 

caminhar quanto a construção da linguagem por meio da fala são fatores decisivos 

nesse estágio. Wallon afirma que nesse estágio: 

Os objetos que a rodeiam começam a ser para ela uma oportunidade 

de movimentos que não têm muito a ver com sua estrutura. Ela os 

atira ao chão, observando seu desaparecimento. Tendo aprendido a 

agarrá-los, desloca-os com força, como para exercitar os olhos a 
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encontrá-los em cada nova posição (WALLON apud COSTA, 2012, 

p.32) 

Costa (2012) afirma que as possibilidades práticas nesse estágio que são 

ampliadas pela marcha e pela linguagem favorecem a atuação e relação da criança 

com o mundo, essas são conquistas que lhe proporcionam maior independência o 

que permite uma maior exploração e investigação do mundo que as rodeia. É nesse 

estágio que a criança começa a nomear os objetos e a criar em si sua própria 

significação. Andando ela amplia e modifica seu ambiente que antes estava reduzido 

ao alcance de suas mãos e falando dá significado para os objetos que estão a sua 

volta. Wallon afirma que o andar e a linguagem dão à criança a oportunidade de 

ingressar em um novo mundo, o mundo dos símbolos, e aponta que  

Com a linguagem aparece a possibilidade de objetivação dos 

desejos. A permanência e a objetividade da palavra permitem à 

criança separar-se de suas motivações momentâneas, prolongar na 

lembrança uma experiência, antecipar, combinar, calcular, imaginar, 

sonhar (WALLON apud COSTA, 2012, p. 33). 

A partir dos 3 anos de idade inicia-se o Estágio do Personalismo e o próprio 

nome nos remete ao ponto principal desse estágio: a pessoa. Entre os 3 e 6 anos 

ocorre na criança o enriquecimento do eu e assim a construção da personalidade. 

Podemos perceber aqui o quanto a divisão em estágios como afirmou Wallon é 

apenas para facilitar a compreensão do desenvolvimento e que as idades não são 

limites fixos e invariáveis. Para que haja reconhecimento do eu e formação da 

personalidade na criança é necessário que ela já tenha passado do ato motor ao 

mental e já tenha construído uma capacidade simbólica, pontos que estão imersos 

nas duas fases anteriores. No personalismo como afirma Bastos e Dér (2012) “a 

consciência corporal é condição fundamental para a tomada da consciência de si, 

para o processo de diferenciação eu-outro, e pode ser compreendida como o 

prelúdio da constituição da pessoa”(p.39). 

 Esse estágio é marcado por três fases a oposição, sedução e imitação. A 

oposição inicia-se por volta dos 3 anos e é marcada pela crise em relação ao outro, 

muitas vezes sem motivo aparente, essa crise deve ser respeitada e compreendida 

pois é uma pessoa buscando sua diferenciação do outro, buscando afirmação de si. 
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Logo após essa fase surge a fase da sedução ou a idade da graça, onde a criança 

tem a necessidade de ser admirada e de agradar a todos, pois, acredita que 

somente agradando e admirando a todos poderá admirar-se também. E por fim 

temos a fase da imitação onde personagens são criados pela criança a partir de 

pessoas que ela admira. Ser ela mesma já não é suficiente, suas próprias 

qualidades já não suprem sua necessidade e passa assim a cobiçar as qualidades 

do outro, tomando-os assim como modelo. Por suas características e complexidade 

percebe-se a importância desse estágio na formação da criança, principalmente, por 

ser nele a construção do eu, da relação eu-outro e a formação da pessoa, que para 

Wallon é formada pela integração da inteligência, da afetividade e do ato motor 

(BASTOS e DÉR, 2012). 

Após o estágio do Personalismo, entre os 6 e 11 anos a criança encontra-se 

no Estágio Categorial de desenvolvimento. Amaral (2012) afirma que é uma idade 

de evolução mental considerada de estabilidade relativa e com progressos regulares 

se comparada ao período de crises que se abrem na adolescência. Nesse âmbito, 

Amaral (2012) ainda aponta as seguintes características desse período de 

desenvolvimento: 

A criança continua a se desenvolver, tanto no plano motor como no 

afetivo, mas as características do comportamento são determinadas 

principalmente pelo desenvolvimento intelectual, e é nesse domínio 

que se podem perceber grandes saltos. A criança aprende a se 

conhecer como pessoa pertencente a diferentes grupos, exercendo 

papéis e atividades variados. Toma conhecimento de suas 

possibilidades, adquirindo um conhecimento mais completo e 

concreto de si mesma (AMARAL, 2012, p.52). 

 Ainda outro fator que determina a formação da personalidade nesse estágio é 

o meio humano de onde provém a criança e também os diferentes grupos onde se 

inicia suas práticas sociais. O espaço, a semelhança de interesses, costumes e 

obrigações são aspectos que caracterizam o meio em que a criança está inserida. 

Em toda sua obra Wallon sempre destacou a importância da escola como um meio 

importante para o desenvolvimento infantil, e segundo Amaral (2012) “a 

escolarização obriga a criança a se deparar com meios variados, com grupos e 

interesses distintos”(p.53). E até a fase anterior a família era seu meio e o definia 
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com filho, irmão, neto, mas, a partir das relações constituídas na escola a própria 

criança deve se definir e encontrar seu lugar nas diferentes relações constituídas no 

meio escolar. Corroborando essa afirmação Wallon declara que 

Os meios onde a criança vive e os que ambiciona são o molde que 

dá cunho à sua pessoa. Não se trata de um cunho passivamente 

suportado. O meio de que depende começa certamente por dirigir 

suas condutas, e o hábito precede a escolha, mas a escolha pode 

impor-se, quer para resolver discordâncias, quer por comparação de 

seus próprios meios com outros (WALLON apud AMARAL, p.53). 

 Para Wallon o ultimo estágio é o da Puberdade e da Adolescência que se 

inicia por volta dos 11 anos. Ele é marcado por um rompimento do equilíbrio 

chamado de Crise da Puberdade e que afeta a criança em todos os aspectos da sua 

vida e separa a criança do adulto que ela tende a ser. Nesse estágio ocorrem muitas 

transformações biológicas, porém também transformações psicológicas. Wallon faz 

uma importante consideração, e afirma que “a intensidade e o volume de seus 

efeitos psíquicos variam muito com o modo de existência de uma época ou das 

diferentes classes sociais”(WALLON, 1979, p.66). 

 Uma característica interessante da fase da Adolescência é o quanto ela se 

assemelha ao Personalismo, quando a criança volta a buscar a sua personalidade. 

Isso ocorre devido às mudanças drásticas que ocorrem no corpo tanto do menino 

quanto da menina, e em decorrência disso surge a necessidade de se reorganizar, 

de buscar-se a si novamente. Wallon em suas observações assinalou o que ele 

chamou de signo do espelho, e afirma que 

Tanto os rapazes quanto as moças têm necessidade de se examinar 

num espelho e observar as transformações do rosto, sentem-se 

mudar e ficam desorientados. Sentem ainda mais essa mudança, 

essa desorientação perante eles mesmos em relação a seu meio 

ambiente (WALLON apud DÉR e FERRARI, 2012, p. 61). 

 Outro ponto relevante na adolescência é a formação de grupos, o que é algo 

bem comum nessa fase, assim como no personalismo. É comum nessa fase que se 

formem grupos de amizade com interesses similares no meio em que o adolescente 

está inserido. Ao olhar do adulto é comum ter a interpretação de que o grupo 
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formado pelos jovens tem o intuito de confrontar o adulto e o que é por ele imposto. 

Em alguns casos o desacordo entre as aspirações do jovem e o meio acaba por 

levar à formação de grupos hostis à ordem constituída, que buscam como forma de 

contestação e para aventurar-se desafiar o que está posto com pichações e 

depredações. (DÉR e FERRARI, 2012, p.64) Também, assemelhando-se ao estágio 

do personalismo vemos no inicio da adolescência essa oposição ao outro, que 

nessa fase não se caracteriza pela oposição ao outro pelo que ele é e sim pela 

autoridade que ele representa, nesse caso, o adulto. 

 Mahoney (2012) afirma que os conjuntos funcionais descritos por Wallon 

ocorrem de forma sincrética, em que o motor, o afetivo e o cognitivo respondem de 

forma diferenciada aos estímulos externos. Cabe ressaltar que em cada fase há o 

predomínio de um conjunto funcional e “vemos que quando a direção é para si 

mesmo – centrípeta – o predomínio é do afetivo; quando é para o mundo exterior – 

centrífuga - predomina o cognitivo” (MAHONEY, 2012, p. 14). A esse movimento é 

dado o nome de Lei de alternância funcional. Apesar de ocorrer essa alternância, 

podemos perceber características importantes nos conjuntos funcionais que os 

diferenciam e os caracterizam, com vista à predominância e evidência do emocional, 

motor ou cognitivo e a esse movimento é dado o nome de Lei de predominância 

funcional. A terceira lei hierarquiza e ressalta a seqüência dos estágios e aponta que 

os primeiros estágios são conjuntos mais simples que vão sendo dominados e 

integradas a conjuntos mais complexos conforme as possibilidades do ambiente e 

do sistema nervoso, a essa denominou-se Lei da Integração Funcional. 

 Wallon (1979) afirma que a fase da Puberdade vem confirmar a lei de 

alternância entre o estágio em que está orientado para a realidade das coisas e para 

a edificação de si, pois, como já dito anteriormente esta fase assemelha-se muito ao 

personalismo. Wallon ressalta que “o que esses têm em comum é o fato de serem 

particularmente ricos em modificações subjetivas” (WALLON, 1979, p. 66). 

 Observando tais características do desenvolvimento do adolescente, tornou-

se relevante ao contexto de pesquisa buscar conhecer como se dá a interação 

desse adolescente com o bolsista em sala de aula. O contexto do PIBID-Química 

UFG/Goiânia desenvolvido no ano de 2013 possibilitou a interação de jovens 
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bolsistas do programa, com os alunos da disciplina e viu-se então que havia fatores 

que traziam certa proximidade as partes envolvidas. 

Nossa pesquisa tem como objetivo investigar as relações socioafetivas 

envolvidas no contexto do desenvolvimento das atividades do PIBID/Química que 

tiveram como lócus a disciplina optativa de experimentação no ensino de ciências no 

colégio Waldemar Mundim. Essa disciplina foi ministrada por bolsistas do PIBID que 

sendo jovens, muitos com idades próximas às dos alunos do ensino médio, 

possibilitou uma maior aproximação entre os envolvidos no processo. Dessa forma, 

ao investigar as relações socioafetivas nos fundamentamos em Wallon para discutir 

e analisar os dados coletados. 
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CAPITULO 3 – LIMIAR TEÓRICO-METODOLÓGICO 

3.1 CARACTERIZAÇÃO 

 Essa pesquisa encontra-se delineada pela abordagem qualitativa e, nesse 

contexto, Lüdke e André (1986) apontam cinco características básicas que 

configuram uma pesquisa como qualitativa. Segundo as autoras esse tipo de 

pesquisa supõe um contato direto e prolongado do autor com o ambiente ou 

situação que está sendo estudado, o material obtido nessa pesquisa é rico em 

transcrições de entrevistas, descrições feitas por pessoas e vários tipos de 

documentos. Outra característica é o foco de interesse do pesquisador que 

contempla todo o processo investigado e não somente os resultados obtidos por sua 

análise. Nesse âmbito, o pesquisador também busca dar atenção e significado à 

perspectiva dos participantes, valorizando na pesquisa a maneira como os sujeitos 

vêem as questões que estão sendo investigadas. Por fim, a abordagem qualitativa 

tem uma análise de dados que tende a seguir um processo indutivo, não há 

preocupação do pesquisador em buscar evidências que comprovem hipóteses 

definidas antes do inicio de sua pesquisa. Nessa linha existem muitas possibilidades 

de estratégias que contemplam as proposições da pesquisa qualitativa. Dentre as 

possibilidades possíveis de abordagem qualitativa optamos por nos delimitarmos 

pelas premissas da Análise Textual Discursiva (ATD). 

A análise textual discursiva pode ser entendida como o processo de 

desconstrução, seguido de reconstrução, de um conjunto de 

materiais lingüísticos e discursivos, produzindo-se a partir disso 

novos entendimentos sobre os fenômenos e discursos investigados. 

Envolve identificar e isolar enunciados dos materiais submetidos à 

análise, categorizar esses enunciados e produzir textos, integrando 

nestes a descrição e interpretação, utilizando como base de sua 

construção o sistema de categorias construído. (MORAES e 

GALIAZZI, 2007, p. 112) 

 

Na sequência, Moraes e Galiazzi (2003) descrevem os passos desse 

processo analítico: 
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A) Desmontagem dos textos, também chamada de unitarização dos 

textos: etapa na qual o material textual é desmontado em 

fragmentos que serão inseridos em unidades que fazem parte do 

fenômeno; 

B) Estabelecimento de relações entre os dados extraídos, também 

chamada de categorização: etapa na qual são realizadas relações 

entre os dados extraídos, combinando-os e classificando-os, para 

uma melhor compreensão formando conjuntos mais complexos que 

recebem o nome de categorias; 

C)  Captação do novo emergente: outra compreensão do fenômeno em 

estudo é apresentada pelo pesquisador na forma de um novo texto 

que, neste caso, é o próprio texto da tese.  

 

Na abordagem da ATD os textos que constituem o objeto de pesquisa podem 

advir de diversas fontes, cabendo ao pesquisador analisar quais podem atribuir 

significado ao contexto da pesquisa.  

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 Para o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa podem ser utilizadas 

diversas técnicas de coleta de dados, nessa pesquisa, lançamos mão de duas 

técnicas: a Entrevista e o Grupo Focal. Marconi e Lakatos (2011) afirmam que a 

entrevista “é um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de 

dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social”. As 

autoras ainda enfatizam que trata-se de uma conversação efetuada face a face , de 

maneira metódica  e proporciona ao entrevistado, verbalmente, a informação 

necessária (MARCONI e LAKATOS, 2011, p. 81). A entrevista tem como objetivo a 

obtenção de informações do entrevistado, sobre determinado assunto ou problema. 

Para a pesquisa foram realizadas cinco entrevistas. A primeira com a professora da 

escola parceira e as outras quatro com os bolsistas que ministraram a disciplina de 

Ciência Experimental no ano de 2013. 

  O segundo instrumento de coleta de dados escolhido foi o Grupo Focal que 

para Morgan apud Gondim (2003) é uma técnica que coleta dados das interações 

grupais ao se discutir um tópico especial que é sugerido pelo pesquisador. E pode 
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ser caracterizado também como um recurso para compreender o processo de 

construção das percepções, atitudes e representações sociais de grupos humanos 

(VEIGA e GONDIM, 2001). O uso do grupo focal para o grupo de adolescentes foi 

escolhido por nós, pois, entendemos que a interação grupal poderia os levar a 

responder aos questionamentos de forma mais espontânea. A realização de uma 

entrevista em que estariam presente apenas o entrevistador e o entrevistado poderia 

ser um contexto que não deixaria o adolescente à vontade. Já em grupo, junto a 

seus pares o ambiente seria favorável a uma conversa informal e agradável ao 

grupo. Nesse sentido, Gatti (2012) afirma que “o grupo focal permite fazer emergir 

uma multiplicidade de pontos de vista e processos emocionais, pelo próprio contexto 

de interação criado, permitindo a captação de significados que, com outros meios, 

poderiam ser difíceis de se manifestar” (GATTI, 2012, p. 09). 

 Gatti (2012) traz importantes considerações de Kitzinger (1994) quando a 

autora assinala alguns aspectos importantes que podem ocorrer nos grupos focais e 

que possibilitam 

Clarear atitudes, prioridades, linguagem e referenciais de 

compreensão dos participantes; encorajar uma grande variedade de 

comunicações entre os membros do grupo, incidindo em variados 

processos e formas de compreensão; ajudar a identificar as normas 

do grupo; oferecer insight sobre a relação entre funcionamento do 

grupo e processos sociais na articulação de informação; encorajar 

uma conversação aberta sobre tópicos embaraçosos para as 

pessoas; e facilitar a expressão de ideias e de experiências que 

podem ficar pouco desenvolvidas em entrevista individual 

(KITZINGER apud GATTI, 2012, p. 10). 

Na condução dos grupos focais realizados, em vários momentos, alguns 

desses pontos puderam ser observados, como por exemplo, momentos em que o 

pesquisador pôde perceber informações que seriam censuradas pelo grupo e teve a 

possibilidade de encorajá-los a trazer o tema à discussão, possibilitando assim, que 

os participantes do grupo sentissem liberdade de se expressarem.  

As transcrições tanto do grupo focal quanto das entrevistas serviram de base 

para os procedimentos analíticos da ATD, ou seja, se configuraram como o corpus 

da pesquisa. Para Moraes (2003) 
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O corpus da análise textual, sua matéria-prima, é constituído 

essencialmente de produções textuais. Os textos são entendidos 

como produções lingüísticas, referentes a determinado fenômeno e 

originadas em um determinado tempo. São vistos como produtos que 

expressam discursos sobre fenômenos e que podem ser lidos, 

descritos e interpretados, correspondendo a uma multiplicidade de 

sentidos que a partir deles podem ser construídos. (MORAES, 2003, 

p. 194) 

Definidos os instrumentos de coleta de dados, a seguir apresentaremos os 

sujeitos da pesquisa.   

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA  

Os sujeitos selecionados para a pesquisa foram os alunos do ano de 2013 da 

disciplina de Ciência Experimental, a professora da disciplina de Química da Escola 

Parceira e os bolsistas que foram os professores da disciplina no ano de 2013.        

Foram realizados dois grupos focais com os alunos da escola que optaram por 

participar da atividade (oito alunos de um universo de aproximadamente 60 que 

cursaram a disciplina). Dos 60 alunos que cursaram a disciplina aproximadamente 

30 já haviam concluído seus estudos ou haviam trocado o turno no qual estavam 

matriculados. Dos 30 alunos que então poderiam realizar a atividade apenas 8 

quiseram participar. Durante a realização da atividade, desde a entrega do TCLE 

(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) até a realização e filmagem do grupo 

contamos com total apoio da escola, desde a direção até a coordenadora de 

atividade que fez a entrega dos termos juntamente com a pesquisadora.  

No decorrer do ano de 2013 foram seis bolsistas que ministraram a disciplina 

de Ciência Experimental, desse universo foram realizadas 04 entrevistas, as outras 

duas não foram possíveis pois, uma bolsistas já havia se formado e não morava 

mais na cidade de Goiânia e com outra não houve a possibilidade do encontro para 

a realização da entrevista. Todos os participantes das entrevistas assinaram o TCLE 

liberando o uso de suas falas para a pesquisa. 

Foi também realizada a entrevista com a professora de Química da Escola 
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Parceira, que se disponibilizou a participar da atividade e também assinou o TCLE 

permitindo o uso de suas falas. 

 

3.4 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Para essa dissertação a análise dos dados será realizada em conjunto para 

os três grupos observados que são os bolsistas, os alunos da disciplina e a 

professora da escola parceira. Entende-se que a análise conjugada propicia uma 

discussão mais rica ao entrelaçar informações referentes aos diferentes sujeitos que 

participaram do processo e que, de alguma forma, apresentam olhares diferenciados 

sobre o mesmo objeto.  

 Foram realizados dois grupos focais com quatro alunos cada, dentro desses 

grupos foram feitas discussões acerca do motivo de escolha da disciplina, da 

formação dos bolsistas que ministravam a disciplina, das características das aulas 

ministradas pelos bolsistas, da avaliação dos alunos acerca da prática pedagógica 

dos bolsistas e da relação construída entre eles e os bolsistas (APÊNDICE I). A 

entrevista realizada com a professora da escola parceira foi uma entrevista semi-

estruturada em que as perguntas buscavam conhecer a opinião dela acerca da 

formação dos bolsistas do PIBID, da relação dela com os alunos da disciplina, da 

relação dela com os bolsistas e da perspectiva dela sobre a relação dos alunos com 

os bolsistas (APÊNDICE II). As entrevistas realizadas com os bolsistas buscavam 

compreender as impressões que eles tinham acerca de suas práticas em sala de 

aula, sobre a experiência como bolsistas e acerca de suas relações com os demais 

envolvidos no processo (APÊNDICE III). 

 Nos textos transcritos foram realizadas leituras e releituras buscando a 

emergência das categorias. Conforme nos aconselham Moraes e Galiazzi (2007), 

este movimento de leitura e releitura por meio de uma “impregnação intensa” 

proporciona uma escrita formatada em várias versões refinadas à procura de novos 

significados e compreensões. A partir desse movimento emergiu a categoria a 

Construção da relação professor-aluno. 

 A categoria A construção da relação professor-aluno, visa, por meio das falas 

extraídas das transcrições dos grupos focais e das entrevistas, observar como se dá 
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essa relação na perspectiva dos envolvidos na disciplina, lembrando que serão 

utilizadas e analisadas tanto falas que exprimem a relação com a professora da 

disciplina de Química quanto à relação com os bolsistas do PIBID. A categoria foi 

analisada na perspectiva da professora da disciplina, dos bolsistas e dos alunos.  A 

discussão relacionada a essa categoria divide-se em quatro etapas para melhor 

esclarecimento: motivação para escolha da disciplina, a influência da idade do 

bolsista e do aluno na relação constituída, influência da linguagem do bolsista na 

relação com os alunos e Formação Inicial e formação continuada: entrelaces 

afetivos na formação de professores, sendo que a última subcategoria visa olhar a 

relação dos bolsistas com a professora supervisora. 

O movimento que estruturou a análise dos dados pode ser explicitado a partir 

do seguinte esquema em que, no decorrer da leitura do corpus, os trechos que 

apresentavam semelhanças, embora fragmentados nos textos maiores, foram 

destacados por cores iguais a partir de suas respectivas afinidades originando as 

unidades de análise como no exemplo a seguir em que os trechos destacados 

referem-se às relações estabelecidas entre os envolvidos na situação em análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do processo de unitarização, buscou-se estabelecer relações entre as 

unidades destacadas no sentido de definir as categorias de análise. No exemplo 

Figura 2: Análise do corpus e processo de unitarização 
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anterior, os trechos destacados referem-se às percepções dos sujeitos sobre as 

relações estabelecidas entre eles no contexto da disciplina e como cada um (aluno, 

bolsista e professora regente) enxerga essa relação. Tais unidades foram agrupadas 

e originaram a categoria Construção da relação professor-aluno, em que foram 

agrupadas falas dos alunos, dos bolsistas e da professora que se assemelhavam 

quanto a esse tema. Da mesma maneira esse processo foi realizado na outra 

categoria visando uma melhor compreensão dos processos envolvidos. 

Para efeito de apresentação dos resultados, os alunos foram identificados por 

A  seguido do seu número respectivo na ordem em que apareceu na transcrição, os 

Bolsistas por B seguido também pelo seu número correspondente e a professora 

regente é identificada por PR.  

No próximo capítulo, apresentaremos os resultados das nossas análises 

considerando as categorias emergentes, o referencial teórico que sustenta a 

pesquisa e a terceira etapa da ATD que se configura como a captação do novo 

emergente a partir das interpretações do pesquisador para a realidade em questão.      
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CAPITULO 4 – ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesse capitulo, a partir da análise da categoria que citada anteriormente, 

realizaremos a discussão dos resultados que foram obtidos com as entrevistas e 

grupo focal. A análise desses dados será feita em conjunto, pois, consideramos 

relevante o cruzamento das informações obtidas para uma melhor compreensão dos 

objetivos da pesquisa já que as categorias que emergiram estão diretamente 

relacionadas a convivência e interação dos alunos, bolsistas e da professora da 

escola.  

4.1 – CONSTRUÇÃO DA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO  

 Essa categoria emergiu a partir da análise das respostas obtidas pelas 

transcrições dos grupos focais. Foi nosso interesse, em princípio, conhecer, a partir 

da visão dos alunos que cursaram a disciplina, dos bolsistas e da professora da 

escola, algumas características de como se configurou a relação entre todos os 

envolvidos no processo. Buscamos compreender essa relação baseando-se na 

teoria walloniana que compreende a pessoa como um ser tanto orgânico como 

social e traz a emoção como o amálgama que possibilita o equilíbrio entre as 

relações (TASSONI, 2000).  

 Almeida (2003) traz o pensamento de Dantas (1992) em que esta afirma que 

“à medida que a inteligência vai atingindo novos estágios, a afetividade vai se 

racionalizando, pois as conquistas realizadas no plano da inteligência são por sua 

vez, incorporadas ao plano da afetividade” (p. 90). Nesse âmbito, quando 

consideradas as especificidades do público alvo da pesquisa, os adolescentes, 

observamos que nessa fase, como citado pelas autoras, a inteligência está atingindo 

novos estágios, e esses estão sendo por eles incorporados à afetividade. Wallon em 

sua teoria sempre enobreceu o papel da escola e do professor, assim sendo, os 

professores quando observados à luz da psicogênese walloniana são portadores de 

grandes responsabilidades em relação à criança e sua inserção no social, e na fase 

da adolescência, essa relação criada entre professor e aluno pode ser decisiva na 

formação do jovem que está nela inserido. Almeida (2012) afirma que como 

psicólogo e educador Wallon deixou aos professores grandes lições, e essa destaca 

duas delas. A primeira refere-se ao fato de que os professores são pessoas 

completas, com afeto, cognição e movimento e que se relacionam com um aluno 
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que também é uma pessoa completa, integral, composta igualmente por afeto, 

cognição e movimento. A segunda lição é de que os docentes são componentes 

privilegiados do meio de seus alunos e podem tornar esse meio mais propício ao 

desenvolvimento, sendo esta uma responsabilidade.  

 A relação professor-aluno investigada pela ótica da afetividade nos leva a 

refletir sobre como as emoções podem influenciar na construção de tal relação. Os 

alunos da pesquisa fazem parte da ultima fase do desenvolvimento observado por 

Wallon em seus estudos e, nessa fase, o adolescente busca a afirmação da 

concepção que tem de si mesmo além de procurar, em algum momento, alguém em 

quem possa se espelhar e, muitas vezes, o professor assume esse papel, 

provocando assim emoções consideradas positivas. Mas, existe outro momento em 

que o adolescente busca negar toda e qualquer autoridade que tente dar a ele 

orientação. Essa fase também é importante e deve ser observada com cautela pelo 

professor, pois, trata-se também de um processo de conhecimento de si através do 

outro e, nesse caso, pode haver tensões em sala de aula. 

 Silva e Schneider (2007) colocam em evidência que há um caráter unificador 

nas emoções e que, no âmbito da prática pedagógica, argumentam que o 

fortalecimento da afetividade na relação professor-aluno favorece a auto-estima, o 

diálogo e a socialização. Apontam ainda que “se para Wallon a emoção e a 

inteligência são indissociáveis e potencializadas pela socialização, priorizar a 

afetividade nas interações ocorridas no ambiente escolar contribui para dinamizar o 

trabalho educativo” (SILVA e SCHNEIDER, 2007, p. 84).  

A discussão sobre a relação professor e aluno identificada na pesquisa divide-

se em três etapas para melhor esclarecimento: motivação para escolha da disciplina, 

a influência da idade do bolsista e do aluno na relação constituída e a influência da 

linguagem do bolsista na relação com os alunos. 

4.1.1- Motivação para escolha da disciplina 

 O segundo grupo que participou do grupo focal por coincidência tinha apenas 

alunos que no decorrer da disciplina cursavam o 1º ano do Ensino Médio, e tiveram 

seu primeiro contato com a Química no decorrer daquele ano. Uma das perguntas 

que trouxemos à discussão era sobre a relação deles com a professora de Química. 
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Como iam iniciar o ensino médio naquele ano ainda não conheciam a professora da 

disciplina e por comentários dos colegas que já a conheciam eles tinham certo 

receio tanto em relação a ela quanto à disciplina. Santos e Mortimer (1999) afirmam 

que o uso de estereótipos e a postura do professor podem estabelecer uma relação 

pouco produtiva para a construção do conhecimento químico e, ao resistirem à 

professora, os alunos passam a resistir também à química. Quando questionados 

sobre qual a motivação para escolher a disciplina de Ciência Experimental, 

especificamente esse segundo grupo apresentou uma linearidade de respostas: 

 “Foi porque não tinha escolha, a gente chegou um pouco tarde ela sorteou a gente 

ficou.”(A6) 

”Ahh..qualquer um”(A7) 

 “É...tá de boa”(A8) 

 Os alunos desse grupo relataram que porque não tiveram escolha (o processo 

de escolha da disciplina se dá por ordem de chegada, os que porventura não 

puderam por algum motivo escolher a disciplina no dia participam de um sorteio das 

vagas remanescentes) ficaram na disciplina, porém, logo após enfatizaram que 

apesar desse fato depois de conhecerem o conteúdo e o programa da disciplina 

ficaram satisfeitos: 

“Mas foi bom viu... a gente ficou nos top.”(A6) 

 As motivações apresentadas pelos alunos do primeiro grupo focal foram mais 

variadas, porém, centradas na possibilidade de realização de experimentos: 

” eu escolhi porque achava interessante e queria saber como é que era que fazia os 

experimentos”.(A1) 

“Eu também escolhi porque achava interessante e eu tinha curiosidade de saber 

como é que faz os experimentos, porque só vê a teoria na sala”.(A2) 

 “Eu porque queria conhecer os experimentos, saber o que acontecia, como é que 

fazia as coisas, por interesse mesmo, é isso”.(A3) 

 “E eu por tudo que eles falaram aí”.(risos)(A4) 
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 A expectativa que os alunos tem em relação à disciplina, como visto nas falas, 

está centrada nas possibilidades de compreensão dos experimentos realizados. 

Arruda e Laburú (1998) discorrem sobre a “visão popular da ciência” e nas falas dos 

alunos podemos perceber essa visão popular, pois, acredita-se na experimentação 

como comprovação, como validação científica.  

A expectativa dos alunos em ver a realização experimental, como visto na fala 

de A2 “curiosidade de saber como é que faz os experimentos, por que só vê na 

teoria” demonstra que ele acredita que na disciplina ele comprovará o que já viu em 

sala de aula. Se abordada de maneira correta e coerente a experimentação 

possibilita uma compreensão mais correta da ciência e pode sim contribuir para a 

formação dos alunos nas disciplinas relacionadas à ciência. Francisco Jr., Ferreira e 

Hartwig (2008) afirmam que é consenso entre os pesquisadores de ciências e 

professores que a experimentação deve permear as relações de ensino-

aprendizagem uma vez que essas estimulam o interesse dos alunos em sala de 

aula. 

Um importante aspecto que pode ser salientado é a relação entre o 

experimento e a ludicidade, pois, para Oliveira (2009), as atividades experimentais 

apresentam caráter lúdico o que torna essas atividades mais aprazíveis aos 

estudantes. Segundo o autor, “há ludicidade nas atividades de experimentação e 

sendo elas lúdicas, tal aspecto parece ser o pressuposto de sua grande capacidade 

de atração, congregação e aumento de interesse por parte dos alunos” (p. 137).   

 Considerando a perspectiva walloniana, é possível também estabelecer uma 

relação entre a ludicidade e afetividade, pois Wallon (1995) estabelece relações 

psicológicas considerando as etapas de desenvolvimento permeadas por fases 

categorizadas como jogos. Para o autor, o jogo é “antes de tudo, lazer e por isso, 

opõe-se à actividade séria que é o trabalho” (p. 74). Nessa perspectiva, ao 

associarmos, de acordo com Oliveira (2009), a atividade experimental ao contexto 

de ludicidade, a estamos associando também ao caráter não sério proposto por 

Wallon que configura o prazeroso, o divertido e, em decorrência de tal aspecto, 

desperta o interesse dos estudantes.  

A disciplina de Ciência Experimental foi integralmente ministrada pelos 

bolsistas do PIBID com a supervisão da professora, porém, na documentação da 
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escola ela é cadastrada como disciplina ministrada pela professora de Química. 

Assim, ao optarem pela disciplina os alunos acreditavam que seriam mais aulas com 

a professora de Química da escola.  Assim, ao serem questionados sobre suas 

reações quando no primeiro momento da aula descobriram que a disciplina seria 

ministrada pelos bolsistas tivemos as seguintes respostas: 

 Ótimo, perfeito (A3) 

 Bom.(A1) 

Foi bom, muito bom.(A4) 

 Eu fiquei feliz.(A7) 

Eu também.(A8) 

Como já citado anteriormente aquilo que é sentido em relação ao professor 

pode ser transferido para a disciplina, e podemos inferir que o contrário também é 

válido. No decorrer do discurso de todos os alunos dos grupos em nenhum momento 

houve criticas acerca da pratica da professora da disciplina de Química, porém, o 

que podemos observar é que houve dois fatores preponderantes que foram citados 

pelos alunos. No primeiro grupo, de alunos que já a conheciam como professora o 

aluno A1, explica que: 

Por mais que o professor seja bom, ter um professor diferente na sala é legal, ter 

uma aula diferente mais dinâmica igual a deles. A gente tá acostumado com a ela 

desde o nono ano né?(A1) 

No segundo grupo, dos alunos que ainda não conheciam a professora, eles 

deixaram transparecer opiniões, que percebemos foram construídas a partir da 

opinião de terceiros, outros alunos de outras series. 

Porque assim a gente ouvia muita coisa , sobre ela, que ela era isso era aquilo.(A5) 

A gente achava que ela era um bicho de sete cabeças.(A8) 

Mas aí a gente viu que não.(A6) 

Santos e Mortimer (1999) defendem que a sala de aula é um espaço de 

choque cultural, e que um dos fatores geradores de conflito é o choque entre a 
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cultura do aluno e a cultura cientifica imposta pelos currículos. Tal fato corrobora com 

a fala dos alunos em relação à professora. A fonte da pouca afinidade que é 

percebida dos alunos em relação à ela pode ser esse choque cultural. Entre o que é 

deles e de interesse deles e o que é da professora e de interesse do currículo 

científico que deve ser seguido pela professora. A cultura escolar predominante nas 

nossas escolas se revela como “engessada”, pouco permeável ao contexto em que 

se insere aos universos culturais das crianças e jovens a que se dirige e a 

multiculturalidade das nossas sociedades (CANDAU apud PANIZZI, 2004, p. 07). 

Fica assim claro que há discrepâncias culturais entre os sujeitos envolvidos no 

processo escolar, o que revela os choques culturais e possíveis divergências entre 

eles. As falas da professora supervisora corroboram tal fato: 

Lógico que eles gostavam dos meninos (bolsistas), tipo eles ficavam brincando né... 

Mas, bem ou mal eles ficam balanceando. E eles perguntavam, professora por que a 

senhora não faz igual os meninos?...E eu falava, eu tenho que dar o conteúdo não 

dá pra ficar dando só o experimento, mas eles já sabiam. Na minha aula eles 

sentiam falta dos experimentos , e eu falava que não poderia ser somente 

experimento, aqui (disciplina de Química) a gente tem que ter toda uma 

responsabilidade.(PR) 

 

 A professora supervisora como apontado anteriormente por Mortimer (1999) e 

Candau e Panizzi (2004) está na contramão do interesse do aluno, pois, há por parte 

deles o interesse na realização de experimentos, o que nos possibilita ampliar esse 

interesse para toda e qualquer atividade desenvolvida fora do que eles estão 

acostumados, como por exemplo, jogos, passeios, aplicativos educacionais, etc. 

Esse é o interesse do aluno e a professora afirma que não pode dar o experimento, 

pois, existe uma responsabilidade a ser seguida. Por responsabilidade podemos 

entender o currículo escolar que é proposto pela Secretaria de Educação do Estado 

de Goiás (SEDUC).   

 A professora também foi questionada sobre a sua relação com os alunos em 

sala de aula, e em sua fala podemos perceber que ela procura manter uma postura 

ética e profissional: 

Eu acho que eu sou considerada brava né? Só que eles falam que eu também 
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brinco, mas no horário certo, eu falo pra eles conversa tem seu horário. Eu odeio 

estar explicando e menino andando pela sala, eu não dou conta disso, já falei pra 

eles, tira a atenção completamente. Tem uns que falam que comigo tem que estudar 

pra passar se não, não passa..é muito variado isso.Aluno é aluno e professor é 

professor. A gente tem que saber até onde vai nossos limites, cada um tem seus 

problemas, se a gente for saber o problema de cada um ali a gente fica até doida, 

não pode. Porque a gente já tem os nossos, eu falo para os meninos, já pensou se 

eu trouxer meus problemas aqui pra sala de aula, aqui não é momento pra isso. Aqui 

é a minha aula, vocês tem que aproveitar de mim, do meu conhecimento o que 

vocês puderem explorar.(PR) 

 A professora relata que pelo que ouve falar dos alunos é considerada brava e 

uma professora que exige muito deles nas atividades desenvolvidas na disciplina de 

Química. Esse fator corrobora as discussões anteriores acerca do choque cultural e 

também nos mostra, que há por parte da professora o interesse de manter certo 

distanciamento dos alunos no que diz respeito aos interesses que não estão 

inseridos no currículo escolar. A postura dos bolsistas é relativamente diferente 

desde o momento que chegam em sala de aula, e vemos na fala de um dos alunos 

essa impressão. 

Quando a gente chegou lá e viu que não ia ser ela(a professora), que ia ser os 

estagiários, aí foi uma alegria.(A5) 

 Santos e Mortimer (1999), descrevendo a importância dos primeiros 

encontros na percepção que o aluno tem do professor afirmam que “os estudantes 

observam o professor a fim de obter um conjunto de hipóteses sobre o tipo de 

professor com o qual estarão em contato por todo o ano letivo”(p. 39). Concordamos 

com Pereira e Gonçalves (2010) que o professor representa para o aluno uma figura 

importante na sua formação e no cotidiano escolar podemos observar cargas de 

afetividade tanto positivas quanto negativas que podem influenciar na aprendizagem. 

Observamos nessa primeira impressão e sentimento em relação à presença 

dos bolsistas em sala de aula que há expectativas que são geradas pelos alunos. 

Exprimem o desejo de algo novo, e isso pode ser visto na fala de A5 citada. Abre-se 

nessa nova relação constituída varias possibilidades de manifestações afetivas entre 

esses alunos e seus novos professores. Silva e Schneider (2007) confirmam que 
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“um dos conceitos da teoria walloniana que tem implicação na prática pedagógica é 

que a emoção estabelece uma relação imediata dos indivíduos entre si, 

independente de toda a relação intelectual” (p. 84). Tal perspectiva pode ser notada 

quando os alunos explicitam seu contentamento ao identificarem a presença dos 

bolsistas na disciplina.   

4.1.2 – A influência da idade do bolsista e do aluno na relação constituída. 

 A relação professor-aluno pode ser influenciada por diversos fatores do meio 

em que esses personagens estão envolvidos. É importante a observação feira por 

Morales (2006) de que o professor pode ser um modelo de identificação que pode 

ser assumido pelo aluno, nem que seja parcialmente. O autor delineia que para que 

isso possa ocorrer, em primeiro lugar, deve-se ser um bom professor e assim ser 

visto pelo aluno além de ser bem aceito (querido, estimado, etc.) por eles. Quando 

percebemos essa possibilidade de influência que o professor pode ter nos alunos e 

as falas apresentadas tanto pelos bolsistas quanto pelos alunos, emerge-nos  as 

questões relacionadas a idade dos envolvidos. Os bolsistas do PIBID são alunos 

jovens que a pouco estavam no Ensino Médio e que, nesse momento, estavam 

envolvidos em situações de sala de aula mesmo supervisionados pela professora 

supervisora e sendo então, ainda de acordo com Morales (2006), um possível 

modelo de identificação para os alunos. 

 As falas dos bolsistas e dos alunos revelam que um dos fatores que 

possibilitou essa identificação entre eles foi a idade, pois, devido ao contexto do 

PIBID e da proposta de atividade como professores da disciplina optativa os 

bolsistas poderiam ter idades próximas a dos alunos que cursavam a disciplina. 

Quando questionado sobre a relação que tinham entre si e sobre quais fatores que 

mais influenciavam a construção dessa relação, os bolsistas e alunos apresentaram 

as seguintes falas: 

Ahhh...bem tranqüila, o mais amigável possível, acho que por a gente ser mais 

jovem e já estar ali na frente, eles tinham uma certa liberdade maior em conversar, 

em perguntar as coisas do que com outros professores, mas talvez foi só impressão. 

Eu senti que eles tinham mais essa liberdade.(B2) 

Eles falam que é porque nós somos jovens, e eles acham que pela professora estar 
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lá há muito tempo ela é o professor carrasco, mas, o que eles falam é isso que nós 

somos mais jovens, que somos mais de boa e a gente não fica com medo de errar 

alguma coisa, deve ser por isso.(B4) 

O bom é que não sei se pela maturidade, pela professora de Química3 ser mais 

velha, eles entendem a gente mais do que ela. (A6) 

Porque tipo acompanha nossa idade né, é jovem. (A4) 

 

 O aluno A6 traz a discussão à relação deles com os bolsistas e faz a 

comparação com a relação deles com a professora. Podemos perceber que a idade 

é algo que diferencia a relação apesar de em sala de aula ambos serem 

professores. Wallon afirma que no Estágio da Puberdade e da Adolescência há 

necessidade de reafirmação do Eu assim como no Estágio do Personalismo em 

decorrência das mudanças psicológicas e biológicas que ocorrem no adolescente. 

Uma característica que é observada nessa fase é a formação de grupos. Wallon 

afirma que 

Cada um se mede por comparação não a outros indivíduos como 

tais, mas a indivíduos pertencentes a determinada categoria. Esta 

assimilação do eu ao outro por intermédio do grupo já tem as 

características de um pensamento categorial aplicando-se à ação. 

Ela é indispensável à criança, não somente para a aquisição de 

certas normas, mas também para tomar consciência de suas próprias 

capacidades e de seus próprios sentimentos (WALLON apud DÉR e 

FERRARI, 2012, p.68). 

 

Podemos inferir que o que foi dito por A6 e A4 acerca da idade inclui os 

bolsistas dentro do grupo onde os adolescentes estão inseridos. Houve também a 

fala de A8 que demonstra essa aceitação dos bolsistas pelo grupo de alunos 

 

Ahh. É tipo como se fosse de colega,...tipo quando a gente vai apresentar trabalho 

os alunos também perguntam, é tipo colega assim.(A8) 

 

 Percebemos nas falas apresentadas que ambos percebem uma maior 

                                                 
3 Nesse trecho da fala houve alteração da transcrição original, pois, em vários momentos os alunos citam o nome 

da professora de Química. Assim, onde houver citação direta do nome dela, em respeito será substituído por 

“professora de Química”, não alterando assim o sentido original da fala. 
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liberdade de expressão dentro da sala de aula e isso se configura como um fator 

favorável. A liberdade constituída nas relações em sala de aula é uma via de mão 

dupla que pode tanto trazer benefícios para a relação entre professor e aluno e 

assim culminar em um processo de ensino aprendizagem eficaz, quanto pode 

destruir essa relação e resultar em algo desastroso em sala de aula na perspectiva 

da aprendizagem. A fala de um dos alunos no grupo focal revela isso, pois mostra 

que existe um limite tênue na relação de liberdade entre professor e aluno e, na 

perspectiva do aluno, quando esse limite é ultrapassado o professor cai em uma 

situação complexa de ser administrada. 

 

Mas, é que às vezes as pessoas não levam muito a serio quando o professor se 

torna assim amigo dos alunos, os alunos ficam abusados (risos). (A2) 

  

Nessa perspectiva Wallon ao falar sobre as características dos adolescentes, 

aponta que nessa fase o jovem precisa de atenção, ser ouvido, respeitado e 

valorizado, pois, precisa desenvolver uma personalidade autônoma. Dér e Ferrari 

(2012) afirmam que para que isso ocorra “é necessário que limites e sansões sejam 

estabelecidos de forma clara, com o jovem participando ativamente de sua 

discussão e elaboração” (p.66). Quando o professor em sala de aula perde a 

autoridade que sua posição lhe permite ter em detrimento de uma relação mais 

próxima a seus alunos, ele inviabiliza a colocação desses limites e sansões que são 

importantes para o desenvolvimento do adolescente.  

Porém, a liberdade entre professor e aluno pode ser algo favorável à relação 

que se constitui em sala de aula, pois, é necessário que haja confiança entre ambos. 

Belotti e Faria (2010) afirmam que há algum tempo o ensino e a aprendizagem eram 

considerados ações distintas e de mundos distanciados, sendo considerados um 

dominante e outro dominado. Segundo eles, o ensino “era centrado no professor que 

ensinava, sem dar asas aos educandos para que pudessem mostrar interesse, 

saber, criatividade e, principalmente, sem mesmo poder questionar” (BELOTTI e 

FARIA, 2010, p.04).  

No contexto da disciplina optativa os alunos dispunham da liberdade de 

questionamento e de opinião no decorrer das atividades, e isso era visto tanto por 

eles quanto pelos bolsistas como positivo. 
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E outro ponto é a questão da idade, da proximidade e liberdade de expressão, talvez 

uma bobeira que eles falariam pra gente não teriam coragem de falar pra 

professora.(B3) 

Com certeza, com a gente eles tem mais liberdade, com ela eles ficam com receio 

de perguntar, dela brigar com eles, apesar dela não fazer isso, mas, com a gente 

eles perguntam mais, não tem medo de estar falando e errar o conceito, eles tem 

mais liberdade com a gente.(B4) 

 

Wallon ressalta a formação de grupos da fase da adolescência, como já citado 

anteriormente, a proximidade da idade entre bolsistas e alunos os faz estar inseridos 

em um mesmo grupo. Esse grupo se constitui, considerando algumas características 

da faixa etária em que esses estão inseridos, desde antes do contexto escolar que 

reflete nas relações internas do grupo. O bolsista B1 exprime em sua fala essa idéia. 

 

Eu já comentei com a professora, a maneira como a gente se veste, a gente 

está quase como que em uma mesma realidade que eles, as mesmas tendências, 

querendo ou não a gente segue o que a mídia prega. Então essa proximidade deles 

de idade favorece a proximidade dos costumes e da cultura, favorece então o aluno 

entender que a gente tá no mesmo patamar que ele, eu sou igualzinho ele, eu sou o 

professor e to ali pra tentar ensinar algo a ele, mas sou um ser humano igual a ele, 

saí do mesmo lugar que ele, e to tentando fazer com ele o mesmo que um professor 

fez pra mim um dia. Então eu acho que isso facilita, tem influencia sim nessa 

questão.(B1) 

  

A formação de um grupo externo, mesmo que involuntariamente, pois, todos 

estão inseridos no social e naquilo que é comum a seus grupos é, como podemos 

ver na fala dos bolsistas, um facilitador da relação professor-aluno. Almeida (2012) 

afirma que o professor é o profissional das relações, este é o imperativo de sua 

prática, e queira ele ou não, é um modelo para seu aluno e como tal será imitado em 

suas atividades, em suas convicções e seu entusiasmo. Essa afirmação agregada 

às falas dos bolsistas nos possibilita inferir acerca da influencia que esses bolsistas, 

enquanto responsáveis pela disciplina experimental sob a supervisão da professora, 

podem ter nos alunos que cursaram a disciplina. Naturalmente o professor influencia 
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o aluno e, quando é acrescentada a proximidade de idade, de contexto social, de 

cultura, essa influência pode ser aumentada. Na adolescência, Wallon afirma que a 

formação de grupos geralmente está relacionada a oposição ao adulto e a figura de 

autoridade que este representa. Assim, quando a figura de autoridade (professor) é 

desempenhada por alguém familiar ao grupo, pode-se, observar ganhos na 

perspectiva da relação professor aluno. 

4.1.3 – Influência da linguagem do bolsista na relação com os alunos. 

 Outro ponto ressaltado pelos alunos em suas falas sobre a prática dos 

bolsistas foi a linguagem e a maneira como os conteúdos foram abordados. 

Percebemos nas falas dos alunos, o quanto a liberdade e possibilidade de diálogo 

tornam a aula melhor na visão deles. 

 
Eles falam a nossa língua.(A5) 

É bem interessante.(A7) 

 Eles eram bem brincalhões(...) (A6) 

Ele sempre chegava atrasado (...) era muito legal a aula dele. Mas, a gente também 

falava, então a gente tinha liberdade de falar o que a gente quisesse... Era muito 

legal a comunicação.(A5) 

 

 Observamos que os alunos destacam como positivas a liberdade conquistada 

na relação com o bolsista e torna-se relevante na perspectiva do processo de ensino 

aprendizagem, pois, a dificuldade de diálogo entre aluno e professor pode gerar um 

obstáculo para esse processo. 

 Os bolsistas também em suas falas apontaram a linguagem como um fator 

importante para a construção da relação professor aluno. Dér e Ferrari (2012) 

afirmam que “o movimento de identificação e diferenciação com o outro acaba 

possibilitando o surgimento de uma personalidade, diferenciada e vigorosa” (p.67). 

Por meio da linguagem os alunos e bolsistas se identificavam, essa era também um 

fator que os caracterizava dentro do grupo no qual eles estavam inseridos em 

decorrência da idade. Os adolescentes passam constantemente por esse movimento 

de identificação e diferenciação desde a infância, e ao encontrarem na linguagem 

abordada pelos bolsistas similaridades, volta-se para o outro buscando nele essa 

identificação. 
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 Na aula quando eu quero simplificar, eu uso a mesma linguagem que eles, mas eu 

tomo cuidado com essa questão dos obstáculos epistemológicos, para o menino não 

sair com aquela idéia errada, às vezes a gente usa umas expressões, tipo, o átomo 

deu a mão um para o outro e tal, mas aí logo a gente fala, olha o átomo não tem 

mão, é só pra você entender que existe uma interação. Então, eu gosto dessa coisa 

de você usar uma linguagem mais simplificada, mas nunca deixando de lado a 

ciência, a linguagem cientifica. (B1) 

 

 As questões acerca da simplificação da linguagem científica em busca de um 

melhor aprendizado do aluno são discutidas há muito tempo, pois, essa 

simplificação se não realizada da maneira correta pode causar danos à 

aprendizagem conceitual correta por parte dos alunos. O obstáculo tende a se 

constituir como uma anti-ruptura. Lopes (2007) afirma que  

 

A razão acomodada ao que já conhece, procurando manter a 

continuidade do conhecimento, opõe-se à retificação dos erros 

introduzindo um número excessivo das analogias, metáforas e 

imagens no próprio ato de conhecer, com o fim de tornar familiar todo 

o conhecimento abstrato, constituindo, assim os obstáculos 

epistemológicos. (LOPES, 2007, p. 142) 

 

 Como relatada na fala de B1 havia o interesse por parte deles de tornar os 

conceitos químicos compreensíveis aos alunos da disciplina, tanto pela 

demonstração física do experimento quanto pela explicação verbal. Segundo os 

bolsistas, havia a preocupação por parte deles de mesmo com a formação de um 

obstáculo epistemológico promover a desconstrução deste após a conclusão e 

compreensão do conceito pelos alunos. O bolsista B2 demonstra em sua fala a 

mesma preocupação: 

 

É às vezes, a gente sempre tentou explicar da maneira mais simples possível, mas 

sempre tomando cuidado com esse simplificar, que é muito perigoso, a gente não 

pode deixar o conceito de lado (...). Mas, a linguagem a gente sempre trazia essa 

linguagem próxima mesmo, mais coloquial.(B2) 
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 Um dos fatores que levaram os bolsistas a terem essa reflexão foram as 

atividades de discussão conceitual. No decorrer de toda a participação deles no 

PIBID as discussões eram realizadas semanalmente, o que trazia a eles esse 

conhecimento necessário para refletir acerca dos limites da contextualização e da 

simplificação conceitual. 

 Apesar do risco desse recurso de linguagem, a simplificação ou qualquer 

forma de chamar a atenção do aluno será válido não só para o ensino de Química 

mas para todo o contexto da sala de aula. Vimos nessa categoria que vários fatores 

podem chamar a atenção do aluno, inclusive a própria pessoa que ocupa o lugar de 

professor. Isso para Wallon é uma característica própria da fase da adolescência e 

deve ser explorado pelo professor. A identificação do jovem aluno com a figura do 

professor deve ser levada em consideração nas questões de sala de aula. O 

cognitivo é o cerne do processo de ensino-aprendizagem, mas, as relações 

socioafetivas se constituem como amálgama que torna esse processo indissociável. 

Wallon afirma que “o que importa ao jovem é marcar sua participação com um toque 

de pessoalidade, pois o adolescente apaixona-se por este ou aquele tipo de estudo, 

julga-se poeta, pensador ou artista” (WALLON apud DÉR e FERRARI, 2012, p. 66).    

O professor que olha para seu aluno além das relações cognitivas e o 

percebe como um ser afetivo e social demonstrando interesse pelo contexto dele 

pode leva-lo a apaixonar-se pelo conhecimento, em nosso caso, Químico. A relação 

professor aluno, quando pautada pelo interesse mutuo de entrega de si mesmo para 

melhor desempenho de ambas as partes, pode apresentar características favoráveis 

à consolidação da formação do caráter do aluno e da formação do bolsista enquanto 

professor. Nesse caminho, a linguagem mostrou-se como um elemento de 

aproximação entre os sujeitos. 

 

4.1.4 – Formação inicial e Formação Continuada: entrelaces afetivos na 

formação de professores 

  O PIBID dentro de suas propostas nacionais busca a formação inicial dos 

licenciandos e a formação continuada do professor supervisor. No contexto das 

atividades desenvolvidas no PIBID QUÍMICA de Goiânia a professora supervisora na 

escola estava em formação continuada. Em uma de suas falas, ela relata que 
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gostava da convivência e interação que tinha com os bolsistas e que considerava 

importante essa relação: 

 

E os meninos bolsistas eu gostava da relação com eles, eles com a inovação deles e 

eu com a minha experiência. O trabalho dos dois juntos era muito bom. Era uma 

oportunidade de troca, eu acho que eu dava o apoio que eles precisavam e eles 

também vinham com idéias novas. (PR) 

 

 Como já vimos anteriormente, a inovação, aquilo que é inusitado chama a 

atenção dos alunos e a professora vê essa característica nos bolsistas, que eles por 

serem jovens, têm em si naturalmente a facilidade de serem inovadores em sala de 

aula. Os bolsistas também relataram que houve por parte da professora sempre o 

interesse de ajudá-los em sala de aula, e também o que muitos deles falaram era a 

questão do respeito, de que a professora os respeitava enquanto estavam 

ministrando as aulas sob sua supervisão. 

 

A professora sempre deu muita liberdade pra gente e também nunca corrigiu a gente 

na frente dos alunos, ela vinha no final e falava olha, esse conceito assim, tava 

errado, tem que melhorar isso, era muito bom.(B2) 

 

Ela orientava a gente, às vezes a gente queria explicar uma coisa e ela via que os 

alunos não iam entender aí ela falava, não, vai mais por esse sentido, dessa 

maneira ela orientava, por ela estar a mais tempo lá, ela conhecia os alunos, as 

capacidade e dificuldades deles pra poder mesclar.(B3) 

 

 A liberdade que a professora supervisora na escola proporcionou aos alunos 

foi considerada importante por eles em suas falas, por mais que eles ainda estejam 

em formação, a professora deu-lhes a autonomia docente que precisavam para 

desenvolverem as atividades da disciplina. Nóvoa (1992), ao abordar as questões da 

autonomia docente, relata que a dita autonomia dada aos professores é desmentida 

pela realidade e que o professor é cada vez mais controlado e sujeito às questões 

administrativas e burocráticas. A professora da escola está sujeita a essa realidade e 

poderia também sujeitar os bolsistas a uma autonomia arbitrária, da qual ela seria a 

detentora do conhecimento prático e por isso deveria ser tratada como autoridade. 



 

69 

 

Mas, na contramão desse movimento, a professora relatou que buscava tratar os 

bolsistas com respeito e profissionalismo para que os mesmos, assim fossem 

respeitados pelos alunos na disciplina. 

 

Eu sempre deixava e nem falava que eles eram bolsistas, falava que eram os 

professores, eu fica só observando, sempre eu deixava, se eu tivesse que falar 

alguma coisa com os bolsistas eu falava depois, nunca falava na frente dos alunos, 

para poder manter essa autoridade, por que acaba que menino é ‘custoso’, se a 

gente ficar corrigindo lá acaba perdendo o respeito. Eu sempre e acho que os alunos 

também consideravam os bolsistas como professores.(PR) 

 

 Essa postura adotada pela professora refletiu na fala dos bolsistas durante as 

entrevistas. Um dos bolsistas relatou a influência e importância do convívio que este 

teve com a supervisora no decorrer do PIBID e também no Estágio obrigatório, que 

realizou juntamente a professora. 

 

Eu, como professor hoje, muitas das  aulas que dou faço como a professora fazia, 

ensino como ela ensinava, porque como ela já dá aula de todas as frentes, ela tem 

muita facilidade de abordar os temas, então ela aborda da maneira mais simples 

possível. Eu aprendi muito com ela nas aulas de estágio e no PIBID. (B2) 

 

 Como já falamos anteriormente, Wallon enobrece e ressalta o valor da escola 

e do professor em sala de aula. Sua pesquisa foi direcionada ao desenvolvimento da 

criança, mas, também incluía o adolescente considerando suas emoções, 

movimentos centrípetos e centrífugos de ora racionalidade, ora emoção. A teoria 

walloniana nos traz luz à relação que foi constituída entre os bolsistas e a professora 

supervisora. Os bolsistas apresentavam idades próximas aos 20 anos, estavam 

ainda saindo da fase da adolescência e entrando na fase adulta. Percebemos a 

influência da presença da professora supervisora em suas formações enquanto 

professores, pois o próprio Wallon ressalta a importância do professor como eixo da 

atividade pedagógica. No decorrer das entrevistas realizadas pudemos notar o 

entrelace que houve entre as vidas dos bolsistas que vislumbravam a carreira 

docente e o acolhimento de respeito e dedicação da professora supervisora, que 

mesmo depois de muitos anos na carreira dedica-se a abrir a sua sala de aula para 
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contribuir para a formação de novos professores e a abrir sua vida a ainda 

apreender o que os mais jovens também tem a ensinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao analisarmos as falas dos três grupos observados, os bolsistas, os alunos 

da disciplina experimental e a professora supervisora emergiram duas categorias 

que foram analisadas à luz da teoria walloniana e outros autores relevantes à 

analise. Na categoria analisada observamos a relação professor aluno sob a ótica 

dos envolvidos na pesquisa, e surgiram pontos pertinentes sobre a motivação pelo 

qual os alunos escolheram a disciplina. A experimentação foi um fator amplamente 

citado pelos alunos, pois, a escola não possui laboratório e não são desenvolvidas 

atividades experimentais no decorrer da disciplina de Química e quando os alunos 

viram que a disciplina seria ministrada pelos bolsistas houve ainda uma maior 

motivação para permanecer na escolha. Mortimer (1999) afirma que esse primeiro 

encontro é determinante para a relação que se constituirá no decorrer das aulas, se 

positivas ou negativas, e segundo as falas dos alunos no grupo focal, as atividades 

desenvolvidas pelos bolsistas foram bem aceitas por eles. 

 A idade dos bolsistas também foi revelada nas falas como fator que viabilizou 

a construção da relação professor aluno no decorrer das disciplinas. Os alunos da 

disciplina eram adolescentes com faixa etária de 15 a 18 anos e os bolsistas entre 

19 e 22 anos. A proximidade de idade entre eles foi apontada como determinante 

para que a relação entre ambos fosse constituída.  Wallon ao discorrer sobre a fase 

da adolescência enfatiza que a formação de grupos é relevante para a consolidação 

da personalidade deles, e considerando-se a idade ambos, bolsistas e alunos, 

estavam inseridos nesse mesmo grupo. Como apontado por um dos bolsistas, eles 

são alvo da moda, das mídias, das redes sócias o que os fazer ter similitudes que os 

aproximam também no contexto de sala de aula.  

 Outro fator preponderante é a linguagem, os jovens bolsistas buscavam 

através da simplificação da linguagem falada apresentar o conceito químico de 

maneira a ser de fácil compreensão. Como relatado pelos bolsistas, eles incorriam o 

risco de construírem obstáculos epistemológicos que poderiam impedir a apreensão 

correta do conceito que era discutido a partir da experimentação. Segundo eles, 

apesar dessa simplificação, buscavam explicar sempre de maneia clara, que os 

recursos lingüísticos usados por eles eram apenas para simplificar o conteúdo, mas, 

enfatizavam também a linguagem científica. 
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 As relações socioafetivas entre alunos e bolsistas se deram de maneira 

natural em decorrência principalmente desses fatores de proximidade de idade e 

linguagem, que os aproximavam em sala de aula e permitiam um diálogo mais 

aberto. Percebemos que esses fatores são relevantes considerando-se as 

expectativas dos alunos em relação aos professores, e merece o interesse dos 

professores caso, esses queiram lançar mão de relações mais próximas de seus 

alunos em busca de uma melhor qualidade no processo de ensino aprendizagem. 

Não foi nosso objetivo qualificar o processo de ensino aprendizagem na perspectiva 

a afetividade, mas, podemos perceber com os dados obtidos que é possível a partir 

dessa ótica melhorar esse processo. 

 Na observação de características que apontavam para entrelaces afetivos na 

formação continuada da professora supervisora e na formação inicial dos bolsistas, 

as falas de ambos no decorrer das entrevistas mostravam respeito da professora 

pelos bolsistas enquanto professores e o interesse dela de que os alunos também os 

respeitassem assim. E, a admiração dos bolsistas pela professora também foi 

perceptível, pois, esses foram acompanhados por ela tanto no PIBID quanto em 

seus estágios supervisionados, e relataram até hoje em suas práticas como 

professores em sala de aula terem ela como referência. 

 As relações socioafetivas constituídas na escola devem ser consideradas 

devido a sua importância para o desenvolvimento da criança até a sua constituição 

como homem adulto. As análises aqui realizadas são iniciais e tem o objetivo 

também de chamar a atenção para um campo de pesquisa que ainda é pouco 

explorado na pesquisa em Ensino de Ciências. Sabemos que as disciplinas que 

englobam as Ciências Naturais são consideradas complexas e de difícil 

compreensão pelos alunos no Ensino Médio, e, quem sabe, um olhar mais atento as 

relações socioafetivas entre professores e alunos em sala de aula podem despertar 

o interesse desses alunos pela Ciência. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

 

1. Citem alguns motivos que os levaram a escolher a disciplina Ciência 

Experimental? 

2. A disciplina Ciência Experimental apresenta algumas características que a 

diferencie das disciplinas obrigatórias já cursadas na escola? 

3. O que vocês acham da disciplina não ser ministrada pela professora e sim 

pelos bolsistas do PIBID? 

4. Existe alguma diferença nas aulas dos bolsistas e da professora da escola? 

Quais são? São positivas ou negativas? 

5. Partindo do ponto de que a disciplina de Química é considerada de difícil 

aprendizagem por grande parte dos alunos, consideram que a disciplina 

Ciência Experimental auxiliou na aprendizagem em geral dos conteúdos? 

6. Destaque as principais características dos bolsistas do PIBID enquanto 

professores. 

7. Juntamente com os experimentos eram ensinados conceitos de Química 

Geral, a maneira com que esses conceitos eram explicados eram de fácil 

compreensão? 

8. Como era a relação de vocês com os bolsistas enquanto professores? Há 

alguma diferença da relação que existe com a professora da disciplina de 

Química? 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO ENTREVISTA DA PROFESSORA  

1. Qual a importância do PIBID para a escola e para você enquanto professora 

da disciplina de Química? 

2. Descreva a relevância das atividades desenvolvidas pelo PIBID para a escola, 

e para a formação dos pibidianos? 

3. Dentre as atividades desenvolvidas na escola parceira, os alunos ministram 

uma disciplina chamada Ciência Experimental, qual a relevância dessa 

disciplina para os alunos que optam por cursá-la? 

4. Considera importante para os bolsistas ministrarem essa disciplina apenas 

com sua supervisão em sala de aula? E para os alunos? Por quê? 

5. Como você percebe a construção da imagem dos bolsistas enquanto 

professores no decorrer da disciplina? 

6. Considera que para os alunos há diferença entre a sua imagem e a dos 

bolsistas enquanto professores? 

7. Caso haja diferença, aponte alguns fatores que influenciaram essa diferença. 

8. Como é de maneira geral sua relação com seus alunos na escola enquanto 

professora. 

9. O PIBID visa melhorar a formação dos professores, a aprendizagem dos 

alunos e de modo geral contribuir para a melhoria da escola. Para você como 

educadora esses objetivos tem sido alcançados em sua escola?  

10. Como professora você percebeu alguma diferença de aprendizagem entre os 

alunos que cursaram e os que não cursaram a disciplina? 

11. Como é a sua relação com os bolsistas do PIBID? 
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO ENTREVISTA BOLSISTAS 

1. Como foi/é para você participar do PIBID? 

2. Quais atividades você desenvolveu/desenvolve na escola parceira? 

3. Dentre as atividades desenvolvidas na escola parceira, destaque qual a 

relevância para a sua formação enquanto professor. 

4. Descreva sua experiência como professor da disciplina Ciência Experimental. 

5. Qual a sua impressão sobre a aceitação dos alunos da disciplina em relação 

aos pibidianos enquanto professores. 

6. Como foi a sua relação com os alunos da disciplina Ciência Experimental? 

7. Em relação a linguagem utilizada em sala de aula, como eram abordados os 

conteúdos, utilizava-se da linguagem científica ou lançava mão de recursos 

de linguagem para realizar a transposição dos conteúdos? Qual era a 

resposta dos alunos em relação a essa abordagem? 

8. O modo de linguagem escolhido trouxe alguma influencia perceptível na 

construção da relação professor-aluno? 

9. Qual era a função da professora da Escola Parceira no decorrer da disciplina? 

E como era a relação dela com os pibidianos? 
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ANEXO 1 – RESUMOS TEÓRICOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 

ALGUMAS AULAS DA DISCIPLINA. 

Aula – Transformações Químicas 

Transformações Químicas - Plano de aula 

Colégio Estadual Waldemar Mundim 

Disciplina: Ciência Experimental Data:  

Supervisora:  

Períodos/Turmas:  
 

Tema: Transformações Químicas 

Tempo de aula: Duas aulas de 50 minutos 

Objetivo geral: 

 Fazer com que os alunos reconheçam os tipos de transformações químicas a nível 

fenomenológico. 

Objetivos específicos: 

 Compreender a diferença entre as transformações químicas e físicas reconhecendo 

exemplos do seu cotidiano; 

 Introduzir a simbologia química para uma melhor compreensão dos conteúdos; 

 Apresentação de vidrarias do laboratório a partir do experimento realizado; 

 Reconhecer evidências de transformações químicas. 

Conteúdo programático:  

 Transformações químicas; 

 Transformações físicas; 

 Evidências de reações. 

Métodos e recursos:  

 Aula expositiva e dialogada com utilização de quadro branco e pincel atômico;  

 Realização de aula experimental promovendo 6 tipos de reações químicas. Para tal 

utilizou-se os seguintes materiais: béqueres, tubos de ensaio, bastão de vidro, 

espátula, pisseta, erlenmeyer, balão volumétrico, cloreto de sódio (sal de cozinha), 

uréia, hidróxido de sódio (soda cáustica), ácido clorídrico, ácido acético (vinagre), 

nitrato de prata, permanganato de potássio, bicarbonato de sódio, água, vela, fita de 

magnésio, caixa de fósforo, balão de festa. 

 Ver anexo. 

Avaliação:  

 Roteiro de aula experimental no qual os alunos descreverão as características 

observadas das reações realizadas.   

 Participação dos alunos nas atividades realizadas durante a aula. 

Referencias bibliográficas:  

 Santos, W. L. P. (coord.) e Mól, G. S. (coord.) et. AL. Química e sociedade. volume 

único. São Paulo: nova geração, 2008. 
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Colégio Estadual Waldemar Mundim.   Data:    /      /      . 

Disciplina: Ciência Experimental.   Período: Turma: 

 

A Lei de Lavoisier e a combustão do papel e da palha de aço 

 

 A todo instante ocorrem transformações à nossa volta. Por exemplo, uma lata de ferro ao 

ar livre, por alguns dias, sofre oxidação e fica enferrujada. Transformações químicas são 

processos em que há formação de novas substâncias, a partir da interação entre duas ou mais 

substâncias diferentes. Nesse exemplo, o ferro reage com o oxigênio formando o óxido de ferro, 

conhecido como ferrugem. 

Verificamos a ocorrência de uma transformação química ao observarmos a mudança de 

estado do sistema. As características anteriores à transformação correspondem ao estado inicial 

do sistema e as características posteriores correspondem ao estado final. As substâncias iniciais 

são chamadas de reagentes; e as finais, de produtos. 

 O químico francês Antoine Lavoisier (1743-1794), com a colaboração de sua esposa 

Marie Anne, realizou muitas experiências que levaram à seguinte conclusão: a massa antes e 

depois de qualquer reação é sempre a mesma. Por ter verificado que esse fato se repetia 

invariavelmente na natureza, que se aplica a todas as reações químicas, concluiu então que se 

tratava de uma lei, que ficou conhecida como Lei da Conservação das Massas ou Lei de 

Lavoisier, que pode ser resumida pela frase: “Na natureza nada se cria, nada se perde; tudo se 

transforma”.  

 Na época em que a Lei de Lavoisier foi registrada, muitos químicos chegaram a duvidar 

de sua validade, pois haviam observado que na queima de algumas substâncias havia aumento 

da massa, enquanto na queima de outras havia diminuição. O grande mérito de Lavoisier foi ter 

descoberto que essas diferenças de massa se davam por causa da absorção ou liberação de gases 

durante as reações. 

 A palha de aço é um material constituído por ferro, na queima da palha de aço, o ferro 

reage com o gás oxigênio, podemos esquematizar sua queima a partir da seguinte reação: 
ferro + gás oxigênio → óxido de ferro  

       m1   +      m2       =           m3 

 O papel é constituído por celulose, que é formada pelos elementos carbono, hidrogênio e 
oxigênio, na queima do papel, seus elementos constituintes reagem com o gás oxigênio formando 
vapor de água, gases e cinza, podemos representar sua queima através da reação: 

papel + gás oxigênio → água + gases + cinzas 

             m1   +         m2          =    m3  +    m4  +   m5 

Medindo-se a massa da palha de aço e do papel antes e depois de sua queima, se realizadas em 

recipientes fechados, verificaríamos que não há variação de massa durante a combustão, e que 

em ambas as reações, a soma da massa das substâncias reagentes é igual à massa das 

substâncias dos produtos, ou seja, obedecem a Lei de Lavoisier. 

 

Exercícios 
01. O que aconteceu com a massa do papel e da palha de aço após a combustão? Por que ocorreu 

isso? 
02. O que você identifica como ecológico no vídeo?  
03. Há alguma relação entre o vídeo e a lei de conservação das massas? Qual? 

Lei de Lavoisier – Plano de Aula 
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Lei de Lavoisier –Roteiro de  Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Estadual Waldemar Mundim 

Disciplina: Ciência Experimental Data:  

Supervisora:  

Períodos/Turmas:  
 

Tema: Combustão e lei de lavoisier 

Tempo de aula: Duas aulas de 50 minutos 

Objetivo geral: 

 Introduzir o conceito de reação química e a lei de conservação das massas.  

Objetivos específicos: 

 Fazer com que os alunos compreendam a lei de conservação das massas e relacioná-las 

com o dia-a-dia; 

 Evidenciar os componentes necessários para que ocorra uma reação de combustão, e a 

importância deste conhecimento em situações do cotidiano; 

 Enfatizar a reação de combustão comparando com a lei de Lavoisier. 

Conteúdo programático:  

 Lei de Lavoisier; 

 Reação de combustão; 

 Relação da lei de conservação das massas com o cotidiano. 

Métodos e recursos:  

 Aula expositiva e dialogada com utilização de quadro branco, pincel atômico e data-show;  

 Realização de aula experimental promovendo uma reação de combustão da palha de aço e 

de papel utilizando uma balança de prato, e comparar as massas “ganhadas” e “perdidas” 

e relacioná-las com a lei de conservação das massas. 

 Apresentação de um vídeo de circulação da mídia. 

Avaliação:  

 Roteiro evidenciando os objetivos específicos em forma de texto partindo da teoria com 

questões gerais sobre a aula, nas quais os alunos irão respondê-las. 

 Participação dos alunos nas atividades realizadas durante a aula. 

Referencias bibliográficas:  

 Disponível no link:  

http://www.youtube.com/watch?v=1wjPg8vgySA 

http://www.youtube.com/watch?v=0kxJKggShQE 

http://www.youtube.com/watch?v=1wjPg8vgySA
http://www.youtube.com/watch?v=0kxJKggShQE
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Aula – Modelos Atômicos 

Modelos Atômicos - Plano de aula 

 

 

 

 

 

Colégio Estadual Waldemar Mundim 

Disciplina: Ciência Experimental Data:  

Supervisora:  

Períodos/Turmas:  

 
Tema: Modelos Atômicos 

Tempo de aula: Duas aulas de 50 minutos 

Objetivo geral: 

 Fazer com que os alunos compreendam como se deu a construção dos modelos atômicos, 

explicitando os modelos atômicos de Dalton e Thompson.  

Objetivos específicos: 

 Introduzir a visão de método científico como forma de compreender como se deu a 

construção de modelos e teorias na ciência; 

 Partir de exemplos do cotidiano que remetem a modelos abstratos relacionados a 

constituição da matéria; 

 Relatar histórico da contribuição de diversos cientistas para o atual modelo atômico; 

 Enfatizar o modelo atômico de Dalton e Thompson, utilizando de experimentos que 

remetem a contribuição de outros cientistas. 

Conteúdo programático:  

 Método científico; 

 Histórico dos modelos atômicos; 

 Modelos atômicos de Dalton e Thompson. 

Métodos e recursos:  

 Aula expositiva e dialogada com utilização de quadro branco, pincel atômico e data-show;  

 Realização de aula experimental promovendo a evidencia de cargas elétricas a partir da 

eletrostática. Para tal utilizou-se os seguintes materiais: balão de festa e lata de 

refrigerante. 

 Realização de uma dinâmica que introduza o método científico. Para tal foi utilizado uma 

caixa fechada com uma pilha dentro. 

Avaliação:  

 Roteiro evidenciando os objetivos específicos em forma de texto partindo do 

experimento com questões gerais sobre a aula, nas quais os alunos irão respondê-las. 

 Participação dos alunos nas atividades realizadas durante a aula. 

Referencias bibliográficas:  

 Disponível no link:  

http://pontociencia.org.br/experimentos-

interna.php?experimento=303&CABO+DE+GUERRA+ELETRICO# 

                http://www.agracadaquimica.com.br/index.php?acao=quimica/ms2&i=2&id=621 

 

http://pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=303&CABO+DE+GUERRA+ELETRICO
http://pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=303&CABO+DE+GUERRA+ELETRICO
http://www.agracadaquimica.com.br/index.php?acao=quimica/ms2&i=2&id=621
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Modelos Atômicos - Roteiro de aula 

 

 

 

 

 

Colégio Estadual Waldemar Mundim 
Disciplina: Ciência Experimental  Data:       / / 
Aluno(a):      Série:  Turma: 
 
Modelos Atômicos 
 

1. A ciência química se desenvolveu através da contribuição de diversos 

cientistas, e um ponto crucial para tal desenvolvimento foi a construção da 

teoria atômica, o estudo dos menores constituintes da matéria. Considerando 

tal afirmação, em sua opinião, existe apenas um modelo atômico que pode ser 

usado no estudo da matéria? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________ 
 

2. Faça um desenho da representação atômica de Dalton. 

A)     B)            C) 

 
 
 
 

 

3. A partir do experimento cabo de guerra elétrico foi possível observar uma 

evidência da constituição da matéria. Há muitos anos esta evidência foi objeto 

de estudo de muitos cientistas, e a partir de outros experimentos e muitos 

estudos chegaram a conclusão do que se tratava este fenômeno. Com base 

no que foi dito em sala de aula, explique em poucas palavras no que consiste 

tal fenômeno. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________ 
 

4. Qual a relação do fenômeno citado acima com o modelo atômico de 

Thomson? Desenhe o modelo atômico de Thomson. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________ 
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Aula – Ácido e Base 

Ácido e Base - Plano de Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Estadual Waldemar Mundim 

Disciplina: Ciência Experimental Data:  

Supervisora:  

Períodos/Turmas:  
Tema: Acidez e Basicidade 

Tempo de aula: Duas aulas de 50 minutos 

Objetivo geral: 

 Introduzir o conceito de acidez e basicidade evidenciando a escala de pH. 

Objetivos específicos: 

 Mostrar as diferenças na determinação de uma substância ácida ou básica de acordo com 

Lewis, Arrhenius e Bronsted-Lowry; 

 Relacionar o tema com o pH fisiológico comparando com rótulos de shampoos e demais 

cosméticos; 

 Introduzir o conceito de concentração hidrogeniônica construindo uma escala de pH; 

 Enfatizar que a acidez e a basicidade de determinada substancia dependo do meio. 

Conteúdo programático:  

 Ácidos e Bases; 

 Concentração hidrogeniônica; 

 Escala de pH. 

Métodos e recursos:  

 Aula expositiva e dialogada com utilização de quadro branco e pincel atômico;  

 Realização de aula experimental a partir da construção de uma escala de pH utilizando 

extrato de flores como indicador; 

Avaliação:  

 Questões gerais sobre a aula, nas quais os alunos irão respondê-las. 

 Participação dos alunos nas atividades realizadas durante a aula. 

Referencias bibliográficas:  

 Disponível no link:  

http://www.jcpaiva.net/files/ensino/alunos/20022003/proj/970303002/Projecto/%E0ci

dobaseeph.htm 

http://decifrandorotulo.blogspot.com/2010/01/ph-aproximado-dos-shampoos-comerciais.html 

 

 

http://www.jcpaiva.net/files/ensino/alunos/20022003/proj/970303002/Projecto/%E0cidobaseeph.htm
http://www.jcpaiva.net/files/ensino/alunos/20022003/proj/970303002/Projecto/%E0cidobaseeph.htm
http://decifrandorotulo.blogspot.com/2010/01/ph-aproximado-dos-shampoos-comerciais.html
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Ácido e Base - Roteiro de Aula 

 

Colégio Estadual Waldemar Mundim.   Data:    /      /      . 

Disciplina: Ciência Experimental.   Período: Turma: 

Aluno(a):__________________________________ 

 

Acidez e basicidade 

 

 
1. Cite pelo ao menos três exemplos de seu cotidiano de substâncias ácidas ou básicas. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. A escala de pH varia de 0 a 14. Em que regiões desta escala encontra-se a região ácida, 
básica e alcalina? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. O que significa o termo “pH”? O que isto significa em termos de acidez e basicidade? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. No experimento realizado em sala de aula o indicador utilizado foi feito com extrato de 
rosas. Considerando as características necessárias para que uma substância seja utilizada 
como indicador que outras substâncias você utilizaria para fazer um indicador acido 
base?Cite pelo menos três exemplos? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. A professora Edna Sheron foi ao supermercado comprar shampoo e condicionador 

para lavar seus longos cabelos. Chegando no estabelecimento ela ficou em duvida 

entre os seguintes três pares de shampoo/condicionador: 

a) Shampoo Liso e Solto (pH 7,5) e Condicionador Liso e Solto (pH 3,0). 

b) Shampoo Liso e Forte (pH 8,0) e Condicionador Liso e Forte (pH 7,5) 

c) Shampoo Força na peruca (pH 5,5) e condicionador Força na peruca (pH 4,5) 

 Ajude a professora Edna Sheron a comprar os melhores produtos para seus lindos 

 cabelos. Indique a alternativa que apresenta as melhores características para os 

 cabelos e justifique sua resposta. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Aula – Gases 

Gases - Plano de Aula 

 

 

Colégio Estadual Waldemar Mundim 

Disciplina: Ciência Experimental Data:  

Supervisora:  

Períodos/Turmas:  
 

Tema: Estudo dos Gases 

Tempo de aula: Duas aulas de 50 minutos 

Objetivo geral: 

 Introduzir o estudo dos gases evidenciando a relação entre temperatura, volume e pressão. 

Objetivos específicos: 

 A partir da lei de Boyle, Charles e Gay-Lussac, mostrar os diferentes tipos de transformações que 

um gás pode estar submetido; 

 Relacionar o tema com exemplos do cotidiano para mostrar situações que ocorrem uma 

transformação isotérmica, isocórica e adiabática; 

 Trabalhar o tema abordado a partir da realização de experimentos; 

 Enfatizar que o estudo se trata de sistemas ideais chegando a equação geral dos gases. 

Conteúdo programático:  

 Lei dos gases ideais; 

 Equação geral dos gases; 

 Gases no cotidiano. 

Métodos e recursos:  

 Aula expositiva e dialogada com utilização de quadro branco e pincel atômico;  

 Realização de aula experimental a partir da implosão de uma latinha e imersão de um abalão a 

diferentes temperaturas. 

Avaliação:  

 Roteiro abordando o tema da aula contendo questões gerais nas quais os alunos irão respondê-

las. 

 Participação dos alunos nas atividades realizadas durante a aula. 

Referencias bibliográficas:  

 Disponível no link:  

http://pontociencia.org.br/experimentos-

interna.php?experimento=54&IMPLODINDO+UMA+LATINHA+DE+ALUMINIO 

                http://pontociencia.org.br/experimentos-       

interna.php?experimento=137&INFLUENCIA+DA+TEMPERATURA+NO+COMPORTAMENTO+DOS+

GASES 

 

http://pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=54&IMPLODINDO+UMA+LATINHA+DE+ALUMINIO
http://pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=54&IMPLODINDO+UMA+LATINHA+DE+ALUMINIO
http://pontociencia.org.br/experimentos-%20%20%20%20%20%20%20interna.php?experimento=137&INFLUENCIA+DA+TEMPERATURA+NO+COMPORTAMENTO+DOS+GASES
http://pontociencia.org.br/experimentos-%20%20%20%20%20%20%20interna.php?experimento=137&INFLUENCIA+DA+TEMPERATURA+NO+COMPORTAMENTO+DOS+GASES
http://pontociencia.org.br/experimentos-%20%20%20%20%20%20%20interna.php?experimento=137&INFLUENCIA+DA+TEMPERATURA+NO+COMPORTAMENTO+DOS+GASES


 

90 

 

Gases - Roteiro de Aula 

 

Colégio Estadual Waldemar Mundim 

Disciplina: Ciência Experimental  Data:       / / 

Aluno(a):      Série:  Turma: 

 

Estudo dos Gases 

Substâncias gasosas nas condições ambientais são moleculares, incluindo os gases nobres, cujas moléculas 

são formadas por apenas um átomo. Neste estado, as moléculas encontram-se muito mais separadas uma das 

outras do que nos estados líquido e sólido, pois a tração que mantém as moléculas unidas é muito fraca, 

deste modo as moléculas se encontram em total desordem em movimentos caóticos. Os gases possuem 

volume e forma variados, a forma de um gás compreende o recipiente em que está contido. 

Os gases possuem variáveis de estado que designam a situação em que este gás se encontra, ou seja, como 

ele “está”. Dizemos que as variáveis pressão (P), temperatura (T) e volume (V) são variáveis de estado. 

Mantendo-se a temperatura constante de determinado volume de gás, a pressão e o volume de uma amostra 

de gás variam de modo inversamente proporcional, fato conhecido como Lei de Boyle ou transformação 

isotérmica. 

P . V = constante                  ou                P . V = K 

Transformações denominadas isocóricas, são alterações que ocorrem a volume constante alterando-se a 

temperatura e pressão. Deste modo, a pressão de uma amostra gasosa, mantida a volume constante, é 

diretamente proporcional à temperatura na escala Kelvin. Levando a seguinte lei: 

P/T = constante                  ou                P1/V1 = P2/V2 

Nas transformações isobáricas, a pressão permanece constante. O volume de uma amostra gasosa, mantida a 

pressão constante, varia linearmente com a temperatura, ou seja, são diretamente proporcionais. Esta 

transformação é expressa pela lei: 

V/T = constante                  ou                V1/T1 = V2/T2 

As leis provenientes das transformações isobárticas e isocóricas são conhecidas como Lei de Charles e Gay-

Lussac. A união destas leis com a lei de Boyle leva a ukma única expressão, conhecida como equação geral 

dos gases. 

( P1 . V1 ) / T1 = ( P2 . V2 ) / T2 

Essa equação se aplica a substancias no estado gasoso considerando-se um comportamento ideal, sempre 

que houver uma mudança em duas ou três  variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. 

 

Atividade experimental 

 

Materias 

 Uma lata de refrigerante comum; 

 Um recipiente grande de boca larga; 

 Pinça ou garra; 

 Fonte de chama; 

 Água. 

 

Procedimento 

Encher o recipiente com cerca de ¾ de água fria. Posteriormente, cobrir o o fundo da lata com um pouco de 

água e aquecê-la na fonte de chama com o auxílio de uma garra ou pinça. Após praticamente total 

evaporação da água na lata, vira-la de boca para baixo colocando-a na água fria contida no recipiente. 

 

 

Questões 

1.A nível microscópico, o que acontece com a lata? 

2.Que tipo de transformação ocorre, considerando o estudo dos gases e suas leis? 

3.Este fenômeno pode ocorrer com qualquer recipiente metálico? 

4.Por que a aparência do balão muda quando a garrafa é colocada em água quente e em água fria  

respectivamente? Explique a nível microscópico e relacione com a lei dos gases. 
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Aula – Separação de Substâncias: Cromatografia 

Cromatografia - Roteiro de Aula 

 

Colégio Estadual Waldemar Mundim 

Disciplina: Ciência Experimental Data:  

Supervisora:  

Períodos/Turmas:    
 

Tema: Cromatografia 

Tempo de aula: Duas aulas de 50 minutos 

Objetivo geral: 

 Evidenciar a cromatografia como método de separação e caracterização e os conceitos 

envolvidos no processo. 

Objetivos específicos: 

 Introduzir o conceito de polaridade e sua relação com o experimento realizado; 

 Relatar como enxergamos as cores evidenciando que a cromatografia pode ser realizada em 

substancias fora da faixa do visível; 

 Falar sobre as cores relacionando com o dia-a-dia; 

 Enfatizar o que é polaridade e aplicações práticas deste conhecimento no dia-a-dia. 

Conteúdo programático:  

 A relação da luz e as cores; 

 Cromatografia; 

 Polaridade. 

Métodos e recursos:  

 Aula expositiva e dialogada com utilização de quadro branco e pincel atômico;  

 Realização de aula experimental utilizando canetinhas hidragráficas coloridas, água e álcool 

como eluente, evidenciando a utilidade do método na caracterização de substâncias. 

Avaliação:  

 Roteiro evidenciando os objetivos específicos em forma de texto partindo do experimento 

com questões gerais sobre a aula, nas quais os alunos irão respondê-las. 

 Participação dos alunos nas atividades realizadas durante a aula. 

Referencias bibliográficas:  

 Disponível no link:  

Santos, W. L. P. (coord.) e Mól, G. S. (coord.) et. AL. Química e sociedade. volume 

único. São Paulo: nova geração, 2008. 

Atkins, P.W. e Jones, L. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. Trad. Ricardo Bicca de Alencastro. 3ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
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Cromatografia-Roteiro de Aula 

 

Colégio Estadual Waldemar Mundim 

Disciplina: Ciência Experimental  Data:       / / 

Aluno(a):      Série:  Turma: 

 
Do que são feitas as cores? 

Os objetos tem uma cor que lhes é própria? Intuitivamente, tendemos a dar uma resposta positiva 
a esta questão. 
No século XVII, Newton estudou o comportamento da luz solar que passava por uma fresta num 
quarto escuro e, depois, atravessava um prisma de vidro. 

 
A mudança de meio caracteriza o fenômeno de refração da luz, que, em geral, é 

acompanhado pela mudança na direção da propagação, conforme já vimos. A novidade 

contatada por Newton foi a seguinte: na parece oposta a entrada do feixe de luz, formava-

se uma mancha alongada constituída pelas seguintes cores: violeta, anil, azul, verde, 

amarelo, alaranjado e vermelho. 
A explicação, na época, para o surgimento dessas cores era a presença de impurezas ou 
irregularidades no vidro. Questionando essa hipótese, Newton percebeu que, fazendo a luz 
passar por um segundo prisma de vidro – colocado a frente do primeiro -, em vez de dispersar 
ainda mais, recuperava-se uma mancha de luz branca. 
Newton sugeriu que as cores que apareciam quando a luz passava pelo prisma resultavam na 
decomposição da luz solar, chamando esse conjunto de cores de espectro. Da combinação da 
diferentes cores do espectro, denominada luz policromática, resultava a luz branca. 
Newton observou ainda o que acontecia quando apenas uma das cores do espectro atravessava 
um segundo prisma: a cor permanecia íntegra, sofrendo apenas um desvio maior por causa das 
refrações. Ele concluiu então, que cada cor que compunha a luz solar era pura, à qual chamou luz 
monocromática.  
Considerando a idéia do espectro da luz branca, podemos afirmar que a cor não é uma 
característica própria dos objetos. É a luz a fonte de todas as cores que conhecemos e, por isso, 
a cor dos materiais depende da luz que neles incide. 
Apesar de toda essa rica interação entre luz e matéria, a absorção e emissão de luz visível esta 
relacionada principalmente a transições entre níveis de energia dos elétrons de Valencia, em 
orbitais atômicos e moleculares – os orbitais que participam de uma ligação. A cor percebida 
depende da cor absorvida, de acordo com a complementaridade das cores: cores primarias 
subtrativas absorvem comprimentos de onda determinados. 
Nesse experimento físico-quimico, será usada a técnica de cromatografia (do grego Khroma, cor) 
em papel. A origem desta denominação prende-se ao fato de que, inicialmente, essa técnica era 
empregada apenas na separação dos componentes de materiais coloridos.  
O colorido das tintas se obtém, geralmente, de pigmentos colhidos de terras raras (grupo de 
elementos químicos). As tintas coloridas usadas em canetas são obtidas por convenientes 
misturas desses pigmentos dissolvidos em solventes próprios, sendo que a cor obtida é o 
resultado visual dessa composição de pigmentos coloridos. Tais tintas, de modo geral são 
insolúveis em água, mas solúveis em álcool. 
Experimentação: cromatografia 
Desmisturando as tintas 
Materiais:  

 Copo ou frasco de boca larga; 

 Filtro de café; 

 Canetas hidrográficas coloridas; 

 Água e álcool etílico; 

 Lápis ou pregador. 
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Procedimento 
1. Pegue dois copos ou frascos de boca larga e acrescente uma pequena quantidade 

de água em um, e de álcool em outro (cerca de 10 mL em cada); 

2. Recorte o papel de filtro de café de forma retangular. Na tira de papel marque um 

ponto usando uma caneta hidrográfica de coloração desejada, com cerca de 1-2 cm 

de distancia de uma das extremidades na posição vertical. 

3. Em seguida, prenda os papeis pela outra extremidade em um lápis e coloque-os de 

modo a não deixá-los encostar nas extremidades dos recipientes. 

Discussão dos resultados 
A água sobe pelo papel de filtro por um processo conhecido como capilaridade. As fibras de 
celulose que compõe o papel interagem com a água que vai progressivamente subindo pela 
tira de papel poroso. Ao atingir o ponto de tinta depositado no papel notamos que a tinta se 
dissolve na água e é arrastada por ela. A medida que a água sobe, a tinta vai se espalhando 
no papel. Podemos notar no entanto que certas cores avançam mais rapidamente, enquanto 
que outras ficam para trás. 

1. Por que ocorre esse fenômeno de separação?  

2. O fenômeno poderá ocorrer com qualquer solvente? E para as canetinhas, o 

comportamento é igual? Explique. 
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Aula – Cinética Química 

Cinética Química – Plano de Aula 

Tema: Cinética Química 

Tempo de aula: Duas aulas de 50 minutos 

Objetivo geral: 
 Fazer com que os alunos compreendam os conceitos básicos de cinética química 

relacionando a temas importantes do meio ambiente.  

Objetivos específicos: 

 Apresentar o conceito de cinética química relacionando com o dia-a-dia do aluno; 

 Entender que o estudo de cinética tem aplicação direta no cotidiano; 

 Utilizar modelos atômicos para entender o processo de cinética de reações; 

 Partir de uma experimentação com situações específicas que remetem aos fatores que 

influenciam na cinética da reação; 

 Enfatizar a importância da reciclagem ao realizar o experimento. 

Conteúdo programático:  

 Cinética Química; 

 Cinética de reações e o cotidiano; 

 Reciclagem de óleo de cozinha usado. 

Métodos e recursos:  

 Aula expositiva e dialogada com utilização de quadro branco, pincel atômico e data-

show;  

 Apresentação de um vídeo e leitura de um jornal como forma de introduzir o tema de 

reciclagem do óleo de cozinha usado e as conseqüências de seu descarte de maneira 

inadequada. 

 Realização de aula experimental a partir de uma reação de saponificação utilizando óleo 

de cozinha usado, estando os reagentes a diferentes condições que influem na cinética 

da reação. 

Avaliação:  

 Exercícios sobre o conceito de cinética das reações e os fatores que a influenciam 

analisando o experimento realizado. 

 Participação dos alunos nas atividades realizadas durante a aula. 

Referencias bibliográficas:  
 Alberice, R. M. e Pontes, F. F. F. Reciclagem de óleo comestível usado através da fabricação do 

sabão. Engenharia ambiental: Espírito Santo do Pinhal, vol. 1. N.1 p. 73-76, janeiro/dezembro, 

2004. 

 Jornal Daqui, maio 2011. 

 Reciclagem óleo de cozinha. Disponível no link: 

<http://www.youtube.com/watch?v=iQeJLsW99vw.> Acesso em 31/05/2011. 

 Santos, W. L. P. (coord.) e Mól, G. S. (coord.) et. AL. Química e sociedade. volume único. São 

Paulo: nova geração, 2008. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iQeJLsW99vw
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Aula – Propriedades Coligativas: Crioscopia 

Crioscopia – Roteiro de Aula 

 

Colégio Estadual Waldemar Mundim 

Disciplina: Ciencia Experimental Profa. Supervisora: 

 

Soluções: Crioscopia 
A soluções são muito importantes em nosso dia-a-dia: o ar que respiramos é uma 

solução (mistura) de gases; a água do mar é uma solução que contém vários sais; muitos 

produtos, como bebidas, materiais de limpeza, remédios, etc. são soluções; em nosso 

corpo (que contém cerca de 65% em massa de água), o sangue, o suco gástrico, a urina são 

liquídos que contém em solução um numero enorme de substâncias que participam de 

nosso metabolismo. 

 
Mas o  que é solução? 

 

Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Nas soluções o 

componente que está presente em menor quantidade e está dissolvido é chamado de 

soluto, enquanto o componente predominante é chamado de solvente (é aquele que 

dissolve). 

 

Propriedades Coligativas das Soluções: 

 

As propriedades químicas e físicas dos materiais dependem das substâncias que 

os compõem. As soluções, como outros materiais, apresentam propriedades diferentes das 

substâncias que as originam. Ao estudar a variação dessas propriedades com a 

concentração  dos solutos, os químicos observaram que algumas propriedades dependem 

da proporção entre seus constituintes, e não da natureza do soluto. 

As propriedades das soluções que dependem do solvente e da concentração do 

soluto, e não da natureza deste, são denominadas propriedades coligativas.  

 

Podemos evitar que um líquido congele? 
Procedimento 

1. Coloque gelo picado no béquer até a metade de seu volume. 

2. Adicione sal e misture bem. 

3. Em um tubo de ensaio, coloque um  pouco de água. No outro tubo, coloque uma 

solução saturada de cloreto de sódio 

4. Mergulhe, simultaneamente, os dois tubos no gelo do béquer e observe por cinco 

minutos. 

Pensando  

1. O que aconteceu com cada líquido? 
2. Como você explica a diferença observada?  

Agora responda: 

1. Diga qual é o soluto e o solvente das seguintes soluções: 
a) 500 mL de água e 30 g de sal de cozinha 
b) 200 mL álcool e 20 mL de água 

2. Por que as águas dos oceanos não congelam, mesmo em locais mutio frios, com 

temperatura abaixo de 0ºC 


