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ou falar certas coisas 
Que o coração não diz 
Se não amar a verdade 

E se alma não for feliz 
É que a vida tem certas coisas 
Reservadas só pra depois 
Quando a gente se encontrar com outras  
Que também conheceram o amor 
E não há sentimento escondido 
Que não venha provar seu valor 
Uns confundem e outros consolam 
Eles vêm pra dizer quem eu sou. 
Vou lembrar outra coisa 
Que também aprendi 
Fechando os olhos da alma 
E sem querer resistir 
Não há nada sereno e seguro 
Que não tenha passado por Deus 
Mesmo quando o caminho é escuro 
Há uma luz apontando pra o céu 
Basta olhar como surgem as coisas 
Onde é que elas vão terminar 
Se é o amor quem conduz seu destino 
Elas são portadoras de paz. 
Tenho enfim outra coisa 
Que não posso esquecer 
Mesmo sem ter certeza 
Mas eu preciso dizer 
O que eu penso a respeito da vida    
É que um dia ela vai perguntar 
O que é que eu fiz com meus sonhos? 
E qual foi o meu jeito de amar? 
O que eu é que eu deixei pras pessoas  
Que no mundo vão continuar? 
Pra que eu não tenha vivido a toa 
E que não seja tarde demais 

(Jorge Trevisol) 

V 



RESUMO 

 

A presente pesquisa, resultado do Trabalho de Conclusão do Curso de 
Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apresenta como foco de 
análise bilhetes que as crianças do segundo ano do Ensino Fundamental de uma 
escola municipal do interior do Rio Grande do Sul escreveram para sua professora 
de forma espontânea durante o ano letivo de dois mil e dez. Tem como objetivo 
refletir sobre as marcas de aprendizagens, afetos e emoções contidas nos referidos 
bilhetes, levantando a questão do modo que o afeto e o lúdico se inscrevem no 
cenário pedagógico e contribuem para a construção da aprendizagem. A pesquisa 
inscreve-se no campo dos Estudos da Epistemologia Genética aliado ao campo da 
Psicanálise. O aporte teórico metodológico utilizado foi a abordagem qualitativa de 
investigação do tipo Estudo de Caso de cunho Etnográfico, pois trata-se da reflexão 
a partir do observado. As análises desenvolvidas possibilitaram a observância de 
marcas de aprendizagens, vivências, prazer e afetos confidenciados pelos alunos 
através dos bilhetes, mostrando o quanto a figura do professor e a proposta de 
trabalho de que se utiliza é importante na colaboração da construção de 
aprendizagens (significativas). 
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PARA ENTENDER MELHOR 

 

O fato educativo ocorre no contexto da comunicação. Comunicação que se 
inicia no diálogo do professor consigo mesmo: pondo à vista de si mesmo 
seus sonhos e angústias, elaborando suas ideias num diálogo que, para ser 
crível, deve ser vital (NAVARRO, 2004, p. 8). 

 

Este trabalho de conclusão do curso de pedagogia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul trata de uma pesquisa que utiliza como aporte teórico os 

pressupostos da abordagem qualitativa de investigação em educação, do tipo 

Estudo de Caso de cunho Etnográfico. Neste capítulo introdutório relato experiências 

de minha vida que justificam a escolha da temática de minha pesquisa. Faço uma 

pequena contextualização da temática nos dias atuais, apresento o meu foco de 

análise e a pergunta disparadora desta pesquisa, meu objetivo e, por fim, a forma 

como organizei a pesquisa em capítulos. 

Sou professora, em nível de Magistério, desde 2000, e funcionária pública da 

rede Estadual e Municipal desde 2001, na cidade do interior do Rio Grande do Sul, 

onde resido desde que nasci. Mas minha história com a educação vem bem antes 

disso. Minha mãe também é professora, formada no antigo Normal. Eu, desde 

pequena via minha mãe em função de suas atividades escolares e também sociais, 

como o clube de mães, curso de pintura, artesanato e movimentos tradicionalistas 

gaúchos. Também acompanhei a formação de minha irmã mais velha no Magistério 

e de suas amigas. Guardo em minhas lembranças minhas participações ‘especiais’ 

nas aulas de minha mãe, nos trabalhos de minha irmã do Magistério e da minha 

gavetinha na estante da sala de minha casa, por quem eu era responsável pela 

organização e limpeza e na qual ficavam guardados meus materiais de desenho, 

pintura, recorte, colagem, folhas, livros... para fazer meus ‘temas’. 

Iniciei minha vida dentro de uma instituição escolar pública estadual aos 

quatro anos de idade, no Maternal, onde completei o Ensino Fundamental.  Lembro-

me de cada professor que passou por esta vida escolar. O que me agradava e o que 

me incomodava, exemplos que gostaria de seguir e exemplos que jamais faria igual.  

Depois fui para uma escola, também estadual, na cidade vizinha onde cursei 

o Magistério. A formação do Magistério veio ao encontro do exemplo que tinha em 

casa através de minha mãe: o trabalho em sala de aula pode ser diferente, 

prazeroso e divertido! Sempre tive esta convicção e sempre tentei segui-la durante 



 

 

 
 

10 

minha caminhada docente, que iniciei aos dezesseis anos como estagiária em uma 

creche municipal, e depois que concluí o Magistério, assumi como professora no 

Estado e no Município. 

Minha formação no curso de Pedagogia na UFRGS iniciou-se em 2001/02. 

Foi muito privilegiada, além de ser um curso de qualidade, o cursei aos poucos, por 

motivos financeiros e pessoais, pois morar no interior e viajar para a Capital todos os 

dias seria muito oneroso e também tinha que gerenciar as 40 horas nas escolas do 

Estado e Município... Porém, acredito que foi na medida certa, pois pude refletir e 

aproveitar muito mais cada temática que era abordada na faculdade, e pensá-la 

paralelamente com o trabalho em sala de aula, meu laboratório real de 

aprendizagens, experiências, convivências, fracassos e sucessos... 

Mas, um dia, esta formação superior deveria chegar a sua reta final, e por 

isso estou aqui, confidenciando para meu leitor, neste trabalho de conclusão de 

curso, não somente o que aprendi no curso de Pedagogia, mas o resultado disso 

aliado a toda minha vivência em educação, meus valores, minhas reflexões, afetos e 

emoções, dúvidas e certezas que atualmente me constituem pessoa e professora. 

Toda esta bagagem que me constitui, lançou-me muitas dúvidas, muitas 

temáticas de interesse para pesquisar, e isto trouxe um pouco de dificuldade para 

delimitar o que gostaria de tratar como objeto desta pesquisa. 

Mas, como já mencionado, a busca do prazer e a aprendizagem sempre 

foram objetos de minha cobiça como pesquisadora e condutora de minha prática 

docente. Sempre pensei que as coisas não precisavam ser estáticas e que a 

educação deve ter sempre um pouco de movimento, criatividade, imaginação e 

prazer. Também ela não é neutra e não sendo neutra eu deveria ter bem claro para 

onde gostaria de conduzir esta minha parcialidade. 

É isso que me faz ser professora atualmente: a eterna busca para o que 

acredito ser melhor, tentando conviver com as dificuldades financeiras, burocráticas 

e até interpessoais que o sistema nos impõe. Tentar ser diferente! 

 

A complexidade da prática supõe professores imersos nas lacunas 
constitucionais que os cercam, ou seja, nas instabilidades das instituições 
nas quais se subordinam, em grande parte por motivos de sobrevivência: as 
inter-relações com colegas que, não sem frequência, resultam em conflitos 
políticos, em divergências de estratégias, em competições implícitas ou 
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explícitas; e os limites de um sujeito sobre o outro que, na relação com o 
aluno, não deixa de trazer suas próprias ambiguidades, suas resistências, 
suas defesas, seus conflitos de identidade que dizem respeito à 
particularidade do sujeito-professor [...] (LOPES, 2001, p. 168). 

 

Faço referência a Snyders, quando destaca sobre o que o motiva e o faz 

acreditar na educação: 

 

Satisfação bem intensa para fazer sentir que vale a pena viver, satisfação 
da cultura que me farão sentir o possível desabrochar do homem [...] e a 
satisfação de persuadir-me de que sou capaz de juntar-me a esses esforços 
(1988, p. 21). 

 

E por acreditar que uma educação de qualidade, prazerosa e para a vida é 

possível e por me sentir feliz e motivada com o retorno que venho recebendo das 

crianças, a cada turma em que compartilho minhas vivências, levando o meu jeito de 

pensar educação, a cada ano letivo que passa, foi que resolvi falar do que sempre 

foi mais importante em minha vida: o lúdico, os afetos, as emoções e as 

aprendizagens (significativas). 

Tratar sobre a temática do prazer em sala de aula é acreditar que o ser 

humano é lúdico, é trazer a vida real para a sala de aula. Nada nos motiva e não se 

concretiza se não existe prazer. Como podemos viver passando quatro horas de 

nossas vidas diariamente na escola, sem satisfazer e compartilhar nossos desejos, 

emoções? Acredito ser pertinente citar Schiller (apud Vidal, 2002, p. 47), quando fala 

que “o homem só é perfeitamente humano quando está se divertindo”. No meu 

entender, sem motivação/ prazer não pode existir construção da aprendizagem. 

O foco de análise desta pesquisa são bilhetes que recebi de meus alunos do 

segundo ano do Ensino Fundamental, no período de março a outubro do corrente 

ano, elaborados espontaneamente. Em vista do que venho apresentando, a 

pergunta disparadora desta pesquisa é: O que podemos aprender com os bilhetes 

dos alunos? Com o objetivo de refletir sobre as marcas de aprendizagens, afetos e 

emoções contidas nos referidos bilhetes, levantando a questão sobre a forma como 

o afeto e o lúdico se inscrevem no cenário pedagógico e contribuem para a 

construção da aprendizagem. A pesquisa inscreve-se no campo dos Estudos da 

Epistemologia Genética aliado ao campo da Psicanálise.  
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Após este capítulo introdutório, no capítulo um convido ao meu leitor para 

refletir sobre alguns pressupostos teóricos, os quais embasam não somente esta 

pesquisa, mas também meu fazer pedagógico pensando sobre que conteúdos 

manifestos nos bilhetes dos alunos para a professora estão em jogo na constituição 

do cenário pedagógico, na efetivação do trabalho com projetos. 

Em seguida, no capítulo dois apresento os caminhos trilhados nesta pesquisa, 

quem são os alunos envolvidos, como foram surgindo e como fui me interessando 

pelos bilhetinhos que recebia deles, até escolhê-los como foco de análise desta 

pesquisa. 

No capítulo três faço uma análise do que é recorrente nos bilhetinhos 

dividindo-os em cinco categorias de acordo com as marcas mais circulares: 

Categoria 1 – Afetos e emoções; Categoria 2 – Vivências; Categoria 3 – Marcas de 

aprendizagens; Categoria 4 – Vivências e afetos e Categoria 5 – Aprendizagens e 

afetos. A partir desses dados reflito o que podemos aprender com os bilhetes das 

crianças, pensando sobre as marcas de aprendizagens, afetos e emoções contidas 

nos referidos bilhetes, levantando a questão do modo que o afeto, as emoções e o 

lúdico se inscrevem no cenário pedagógico através da proposta de trabalho com 

projetos e contribuem para a construção da aprendizagem. 

O último capítulo deste trabalho trata de minhas considerações finais onde 

retomo conceitos importantes abordados nesta pesquisa, verso sobre minhas 

perspectivas em relação ao lúdico e o trabalho com Projetos em sala de aula e a 

importância dos afetos e emoções, de acordo com os dados obtidos e o que 

realmente aprendi com os bilhetinhos de meus alunos. 

 

 

 



1 FUNDAMENTANDO QUESTÕES 

 

A educação se confronta com essa apaixonante tarefa: formar seres 
humanos para os quais a criatividade e a ternura sejam necessidades 
vivenciais e elementos definidores dos sonhos de felicidade individual e 
social (ASSMAN, 1998, p. 29).  

 

Neste capítulo, convido ao meu leitor para refletir sobre alguns pressupostos 

teóricos, os quais embasam não somente esta pesquisa, mas também meu fazer 

pedagógico pensando sobre que conteúdos manifestos nos bilhetes dos alunos para 

a professora estão em jogo na constituição do cenário pedagógico, na efetivação do 

trabalho com projetos.  

A Escola ocupa um papel importante na vida de seus alunos, mas não está 

tendo um bom resultado quanto ao seu papel de formar homens mais livres. Ainda 

está arraigada a toda a sua história de opressão e de controle. Também há confusão 

entre discursos e métodos, por isso, muitas vezes, a escola não tem proporcionado 

aprendizagens. 

Quando falamos em aprendizagem, torna-se desnecessário classificá-la em 

significativa, pois só ocorre uma verdadeira aprendizagem quando é construído um 

significado para tal1. Porém o conceito de aprendizagem escolar que temos hoje, 

muitas vezes, está muito longe disso. 

 

A aprendizagem escolar é, atualmente, semelhante à aprendizagem dos 
livros sagrados, nos quais se aprende a repetir fatos muito afastados da 
vida da criança. Por isso, ela vê a tarefa escolar como árido, difícil, que é 
realizado como trabalho e não como algo prazeroso e que traz respostas 
para os problemas que ela vivencia.(DELVAL, 1998, p. 47) 

 

Refletindo o que afirma Delval, podemos dizer que a escola tem enfrentado 

dificuldades frente ao seu papel e, em função disso, provocando desinteresse e 

desmotivação para os alunos. A partir daí fica muito claro de que a escola precisa 

mudar, por isso, compartilho com a ideia de Delval (1998, p.47) quando este afirma 

que: 

 

Para cumprir com a função de tornar os homens mais livres, ao invés de 
escraviza-los, a escola precisa mudar e deve fazê-lo adaptando-se às 

                                            
1 De acordo com conversa realizada em encontro com a professora Darli Collares. 
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necessidades da criança. Para isso, é imprescindível que seja 
fundamentada na evolução psicológica da criança, seguindo as fases de 
seu desenvolvimento, e também o nível de conhecimento científico 
existente no momento, que deve orientar os conteúdos do ensino. 

 

Para que realmente ocorra aprendizagem, devemos resgatar o interesse de 

nossos alunos, a motivação, o prazer em conviver e aprender. A escola deve ser 

espaço de alegria e liberdade, não de obrigação e alienação. 

Hoje, a Escola é um direito e parte obrigatória do cotidiano de crianças, 

adolescentes e jovens, mas nem sempre é um lugar de jogo e diversão infantil. Em 

sua história, a escola carregou preocupações de acordo com a época, às vezes, 

com a metodologia, às vezes, com o currículo, às vezes, com os recursos. Desde 

sua criação foram sendo pensados modelos de escola que servissem à sua época. 

Mas cada vez mais se formou uma lacuna muito grande entre o prazer e a escola. 

Atualmente, pesquisadores e profissionais da educação postulam uma escola 

de qualidade, que promova um saber “real”, significativo e para a vida. 

 

A aprendizagem significativa para o aluno se dá num processo de 
construção de significados, mediado por sua percepção sobre a escola, o 
professor e sua atuação, por suas expectativas, pelos conhecimentos 
prévios que já possui. A aprendizagem implica, assim, estabelecer um 
diálogo entre o conhecimento a ser ensinado e a cultura de origem do aluno 
(DAYRELL, 2001, p. 156).  

 

Com tantos outros espaços e recursos interessantes, virtuais, robóticos... a 

escola, para muitos alunos, não é mais o  lugar central de aprendizagens e também 

não é  lugar de encantamento, nem durante as quatro horas que eles permanecem 

nela. 

Contudo, os alunos ficam, no mínimo, um turno na escola. Assim, acreditando 

que a escola pode e deve ser um lugar diferente, de prazer e (re)encantamento, 

pretendi nesta pesquisa demonstrar que atividades lúdicas e tudo aquilo que versa 

subliminarmente, os afetos e emoções, no cotidiano escolar pode contribuir para 

rompermos com o que a escola é atualmente, lugar de obrigação, de instrução e de 

desencantamento, para um lugar de prazer, alegria, afetos, emoções e construção 

de aprendizagens. 
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Aprender, historicamente, esteve e está ligado à idéia de sacrifício, de tarefa 
árdua, talvez por isso muito distanciado da idéia de trabalho que pode gerar, 
além de conhecimentos, alegria e prazer (ZEN, 2001, p. 117). 

 

Neste aspecto, também compartilho com as ideias da Pedagogia 

Progressista, quando se pensa em alegria na escola e o que ela (escola) oferece no 

tempo presente. 

 

[Quero] pensar a escola e o aluno no presente. O que isto pode oferecer 
aos jovens, na sua vida de jovens, durante sua vida de jovens, passar 
tantos dias na escola? [...] Como podemos transformar a escola para 
que..."Dez anos obrigatórios de escola: são dez anos feitos para satisfação 
cultural [...] (SNYDERS, 1988, p. 12) 

 

A escola também influencia no desenvolvimento infantil, mas deve ter muito 

cuidado, pois esta influência pode ser um caminho de duas vias. Por isso, os 

educadores devem ter bem claro como se dá o desenvolvimento da inteligência e da 

aprendizagem na criança, bem como atentar para outras coisas que são ensinadas 

de forma implícita. 

 

Atualmente, a escola também influi sobre o desenvolvimento infantil, isto é 
inevitável, mas o faz de uma forma implícita e em muitos casos essa 
influência pode ser negativa, por exemplo, quando são sugeridas atividades 
inadequadas para a idade das crianças, atividades que atrasam o seu 
desenvolvimento. O desenvolvimento deve ser entendido naturalmente em 
todos os seus aspectos, que estão fortemente vinculados, o 
desenvolvimento físico, o desenvolvimento psicológico e o desenvolvimento 
social (DELVALl, 1998, p. 53). 

 

1.1 MAS, O QUE É APRENDER? E COMO ENSINAR? 

 

“Assim, oriundos de aprendizagens, ser aprendentes é a nossa natureza e 

história, e nossa maior dignidade” (ASSMAN, 1998, p. 53). 

Estas questões são bastante pertinentes dentro de nossa sociedade que por 

muitos e muitos anos, e cada vez mais, acumula conhecimentos. Segundo Boff 

(apud ASSMAN, 1998, p. 11) “aprender não pode se reduzir a uma apropriação dos 

saberes acumulados da humanidade”, e ainda diz que não se aprende só com o 

cérebro e nem só com a escola. Aprendemos a vida inteira, através do convívio, de 

experiências, dos erros e acertos, das tentativas, do movimento, do interesse... 
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vivendo. “Conhecer é um processo biológico. Cada ser, principalmente o vivo, para 

existir e para viver tem que se flexibilizar, se adaptar, se reestruturar, interagir, criar 

e coevoluir... Caso contrário morre. Assim também ocorre com o ser humano” (BOFF 

apud ASSMANN, 1998, p.12).  

A Epistemologia Genética vai nos chamar a atenção de que a aprendizagem 

acontece em ligação direta com o desenvolvimento, a criança desde seu nascimento 

está construindo suas estruturas intelectuais e o papel do professor é, através do 

seu trabalho em sala de aula, contribuir para a formação dessas estruturas. 

Delval (1998, p.64) chama-nos a atenção para isso, quando fala que: 

 

A criança não está recebendo passivamente as influências do exterior e 
aprendendo só em virtude dessas influências, mas, pelo contrário, procura 
ativamente estímulos e produz situações nas quais aprende. O seu papel na 
aprendizagem é completamente ativo. 

  

Acredito que para acolher o aluno como um sujeito ativo, o trabalho do 

professor pode auxiliar bastante. Vários aspectos, para mim, são relevantes, como o 

ambiente pedagógico, o planejamento reflexivo, e as próprias relações em sala de 

aula. 

O ambiente pedagógico tem de ser lugar de fascinação e inventividade. Não 
inibir, mas propiciar, aquela dose de alucinação consensual entusiástica 
requerida para que o processo de aprender aconteça como mixagem de 
todos os sentidos [...] Porque a aprendizagem é, antes de mais nada, um 
processo corporal [...] Que ela venha acompanhada de sensação de prazer 
não é, de modo algum, um aspecto secundário. (ASSMAN, 1998, p. 29) 

 

Como diz Assman (1998), o prazer é dinamizador do conhecimento. O 

trabalho do professor também tem que proporcionar prazer para ele mesmo. Tudo o 

que nos gera prazer nos gera motivação, logo buscamos mais dessa fonte e 

continuamos acreditando na educação. O trabalho que gera prazer é uma fonte 

inesgotável de busca de conhecimento, criatividade, inventividade. 

As relações em sala de aula são deveras importantes, pois além de 

proporcionarem vínculos, como confiança, amizade, cumplicidade, faz com que o 

educador tenha um conhecimento maior de cada criança, de suas preferências, o 

que pode ou não motivá-la na construção do seu conhecimento. Ressaltando o que 
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diz Assman (1998, p. 33) “Não há verdadeiros processos de conhecimento sem 

conexão com as expectativas e a vida dos aprendentes”. 

Vale ressaltar essa importância de não só levar em consideração, mas partir 

sempre do que o aluno sabe, para que haja a possibilidade da construção de 

conhecimento. Saliento também, como nos explica Assman (1998), quando trata 

deste assunto de como se dá a aprendizagem e pondera que não podemos afirmar 

que todos os instantes da aprendizagem se dão da mesma forma, mas que 

podemos explicar o sucesso ou insucesso da aprendizagem através de um processo 

pedagógico que só tem significado para o aprendente na medida que produz a 

reconfiguração do sistema complexo cérebro/mente (e corporeidade inteira). 

Para finalizar sobre como acontece o desenvolvimento da aprendizagem, 

lanço mão das palavras de Assman (1998, p. 65), com as quais afirma o que é 

aprender e o que é educar, palavras que em minha opinião não podem ser 

compreendidas separadamente: 

 

Educar significa recriar novas condições iniciais para a auto-organização 
das experiências de aprendizagem. Aprender é sempre descoberta do novo. 
Aprender é sempre pela primeira vez, senão não é aprender. Educar é ir 
criando continuamente novas condições iniciais que transformam todo o 
espectro de possibilidades pela frente [...] aprender é um processo auto-
organizativo no sentido de criação do novo.  

 

1.2 AFETOS E EMOÇÕES NO CENÁRIO PEDAGÓGICO 

 

Como já dizia o poeta Carlos Drumond de Andrade (ANDRADE apud 

CHALITA 2001, p.17): “O que pode uma criatura senão, entre as criaturas, amar?”, 

não podemos, simplesmente, retirar do cenário pedagógico os afetos e emoções. 

Muito pelo contrário, ele está recheado deles. E devem ser considerados na 

construção dos saberes. Saberes que vão muito além dos conhecimentos 

sistematizados ou dos conteúdos escolares, pois, ora, quem conseguiu sistematizar 

o amor? Ou ao menos didatizá-lo?  

Essas aprendizagens somente serãoconstruidas na convivência em grupo e 

devem ser elaboradas estratégias pedagógicas que auxiliem essas aprendizagens. 

É sobre isso que Navarro (2004, p.31) chama atenção quando fala dessas 
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aprendizagens que se iniciam desde quando as crianças têm pouca idade e que 

nós, professores, devemos considerar, e muito: 

 

O que aprendemos no grupo: Aprender a saber como se é, o que significam 
os próprios sentimentos, como se fazer entender e como entender os 
outros. Aprender a escolher, a perder, a mostrar-se carinhoso, chateado, 
agradecido, triste. Aprender a brincar com os demais e a trabalhar, a discutir 
e a dançar. Aprender a sentir, a distinguir e a encaixar invejas, sentimentos 
negativos, enganos, caras feias ou elogios, carícias, amores. Aprender a 
estar sozinho e a estar com os outros já seria aprender muito tendo tão 
pouca idade.  

 

E é isso que nos gratifica nesta profissão tão complexa e singular, o retorno 

que temos diariamente na convivência com o grupo que, quanto mais o professor 

permitir, será repleta de afetos, de cara limpa, como nos diz Navarro (2004, p.30): 

 

É que neste momento evolutivo, nessa idade das crianças com quem 
trabalhamos, os valores estão de “cara limpa”, são vividos, como todas as 
outras coisas, em grandes traços, em contrastes absolutos, em preto e 
branco. 

 

Também Gabriel Chalita (2001) propõe que a solução de uma boa educação 

está no afeto. Em primeiro lugar na educação que a família proporciona para seus 

filhos. E na escola também! Pensando em nossa realidade atual, muitas vezes a 

família está ausente nesta educação, por motivos de tempo, trabalham o dia inteiro e 

só vêem seus filhos à noite, ou por outros fatores... 

O que cabe a nós professores é sabermos que, muitas vezes, o único lugar, 

no qual as crianças podem conviver e aprender a lidar com os afetos e as emoções, 

é a escola. Por isso, é fundamental deixar bem claro a importância de abrirmos as 

portas para esse jogo de relações, afetos e emoções que existem no cenário 

pedagógico, e não só ‘representar’, mas, juntamente com os alunos, sentir! 

 

Trata-se de um novo olhar de afeto, um olhar amoroso. Educação e afeto! A 
educação não pode ser vista como um depósito de informação. Há muitas 
formas de transmissão de conhecimento, mas o ato de educar só se dá com 
afeto, só se completa com amor (CHALITA, 2001, p. 11). 
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1.3 PROPOSTA DE TRABALHO COM PROJETOS E O LÚDICO EM SALA 

DE AULA 

 

Professor bom não é aquele que dá uma aula perfeita, explicando a matéria. 
Professor bom é aquele que transforma a matéria em brinquedo e seduz o 
aluno a brincar. Depois de seduzido o aluno, não há quem o segure (ALVES 
apud VIDAL, 2001, p. 50). 

 

Como havia mencionado, sou professora em nível de Magistério há dez anos 

e nesta prática docente sempre procurei trazer, da melhor forma possível, o prazer e 

diversão para a sala de aula. Propostas, que em minha opinião, permitem abrir as 

portas para a alegria na escola que são os Projetos de trabalho, aliado a uma 

proposta lúdica. De acordo com Hernández (1998, p.63): 

 

[...] a organização dos Projetos de trabalho se baseia fundamentalmente 
numa concepção da globalização entendida como um processo muito mais 
interno do que externo, no qual as relações entre conteúdos e áreas de 
conhecimento têm lugar em função das necessidades que traz consigo o 
fato de resolver uma série de problemas que subjazem na aprendizagem. 

 

Quando partimos do interesse dos alunos e investigamos o que sabem/ 

pensam sobre determinado tema, para dar seguimento aos estudos, a 

aprendizagem pode ser construída mais facilmente. Assim a ânsia por 

aprender/saber será saciada, gerando satisfação e prazer para esses alunos. Nesse 

sentido Hernández (1998) denomina uma das bases teóricas que fundamentam o 

trabalho com Projetos, o sentido da aprendizagem que quer ser significativo, 

conectando o que os alunos já sabem (esquemas de conhecimento) com suas 

hipóteses (verdadeiras, falsas ou incompletas) frente à temática que se irá abordar. 

Além do mais, esta proposta proporciona ao aluno ser consciente de seu 

processo de aprendizagem, mas exige muito mais do professor, pois sua 

estruturação é muito mais aberta e flexível, ocasionando muito mais imprevistos do 

que a ação docente pode originar. 

 

Temos medo à mudança, medo de romper os costumes, o previsto, a 
ordem, o calendário, a programação [...] E às vezes, mais ainda: temos 
medo de aumentar a dose de trabalho, de leitura, de formação, de reuniões; 
ter de chegar a acordos com os colegas, ter de convencer os pais, a direção 
da escola [...] E, inclusive, costuma ter-se um medo mais profundo e com 
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mais conotações pessoais: o medo de reconhecer não saber, não ser 
entendido [...] enfim, o medo de fracassar (NAVARRO, 2004, p. 62). 

 

É uma proposta bastante trabalhosa para o professor, mas que proporciona 

muito mais interesse, prazer e retorno das crianças. Depois que os alunos se 

acostumam com essa proposta, ficam tão envolvidos com as temáticas abordadas 

que se tornam cada vez mais capazes de construir relações dessas a outros 

assuntos de seu interesse. E mesmo quando tentamos sair da temática abordada, 

os próprios alunos acabam retomando as temáticas do Projeto, como cita Navarro 

(2004, p.57), de acordo com sua experiência pedagógica: “[...] o que vejo em 

seguida é que as próprias crianças fazem com que tudo se tinja com aquilo que está 

lhes interessando, até mesmo as sessões de brincadeiras simbólicas e as atividades 

de composição livre”.  

Além de trazer prazer para o próprio professor que trabalha com essa 

metodologia pelo retorno que proporciona, o trabalho com Projetos propicia 

autonomia para escolher, para agir, para descobrir o novo a partir do que se sabe. 

Essa metodologia permite a descentralização do professor, que se situa como 

agente impulsionador do desenvolvimento e canalizador dos interesses da criança, 

como observador, receptor de dúvidas, organizador, aquele que dá segurança e 

suporte afetivo. O fio principal dessa experiência é que ensina aprender a aprender, 

como buscar o conhecimento em fontes adequadas e fazemos isso de forma 

agradável envolvendo os familiares, os amigos, os colegas e o professor, fazendo 

uma experiência prazerosa que merece continuar (motiva) (NAVARRO, 2004). 

Para explicar o que entendo como proposta lúdica faço uso das palavras de 

Adriana Friedmann (apud VIDAL, 2001, p. 36) acrescentando para o que constitui 

uma proposta lúdica, o jogo de relações aberta aos afetos e emoções, alegrias e 

prazeres: 

[...] brincadeira refere-se à ação de brincar, ao comportamento espontâneo 
que resulta de uma atividade não-estruturada; jogo é compreendido como 
uma brincadeira que envolve regras; brinquedo é utilizado para designar o 
sentido de brincar; atividade lúdica abrange, de forma mais ampla, os 
conceitos anteriores.  

 

Assim, uma aula ludicamente inspirada (VIDAL, 2001, p. 50) é aquela em que 

as características do brincar e do prazer tem espaço e influem no modo de 
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ser/ensinar do professor, que visa seduzir a todos os envolvidos, e os desafia, os faz 

desejar saber e sentir prazer. Em uma sala de aula onde se visa o lúdico: 

 

[...] convive-se com a aleatoriedade, com o imponderável; o professor 
renuncia à centralização, à onisciência e ao controle onipotente e reconhece 
a importância de que o aluno tenha uma postura ativa nas situações de 
ensino, sendo sujeito de sua aprendizagem; a espontaneidade e a 
criatividade são constantemente estimuladas. Está aberto aos novos 
possíveis, daí que sua visão de planejamento pedagógico também sofre 
uma revolução lúdica: sua aula deve ser uma ação pedagógica 
conscientemente criada, daí seu caráter intencional..., mas repleto de 
espaços para o inesperado, para o surgimento do que ainda não existe, do 
que não se sabe (FORTUNA, 2000, p. 160-161). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

“Toda e qualquer pesquisa nasce precisamente da insatisfação com o já 

sabido” (CORAZZA 1996, p. 111). 

Neste capítulo apresento ao meu leitor a maneira como foi conduzida esta 

investigação, a abordagem teórica, o tipo de pesquisa, o foco, os métodos de coleta 

de dados, os sujeitos e o local de realização, para que haja uma melhor 

compreensão sobre os caminhos trilhados neste trabalho de conclusão de curso. 

 Este trabalho utiliza como aporte teórico metodológico os pressupostos da 

abordagem qualitativa de investigação em educação, pois, de acordo com André 

(1995, p. 17), este tipo de pesquisa “se contrapõe ao esquema quantitativista de 

pesquisa [...], defendendo uma visão holística dos fenômenos, isto é, que leve em 

conta todos os componentes de uma situação em suas interações e influências 

recíprocas”. 

O tipo de pesquisa é o Estudo de Caso de cunho etnográfico. Estudo de caso, 

porque “consiste na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma 

única fonte de documentos ou de um acontecimento específico” (MERRIAN, 1988, 

apud BOGDAN; BIKLEN 1994, p. 89). Neste caso, a observação detalhada foi 

realizada no contexto escolar, de uma turma de 2º Ano do Ensino Fundamental em 

uma Escola Municipal do interior, no período de março a outubro do corrente, na 

qual sou professora titular e também realizei o Estágio do curso de Pedagogia no 

primeiro semestre. De cunho etnográfico, porque  

 

[...] se constrói tomando como base a ideia de que os comportamentos 
humanos só podem ser devidamente compreendidos e explicados se 
tomarmos como referência o contexto social onde eles atuam [...], somente 
essa abordagem permite a construção de um conhecimento baseado no 
confronto entre as nossas hipóteses e as nossas observações” (GOMES, et 
al 2000,  p. 54 ). 

 

  

Para desenvolvimento deste estudo, foram utilizados como dados de análise 

bilhetes que as crianças escreveram para sua professora, de forma espontânea 

durante o ano letivo de 2010. Para uma melhor contextualização, interpretação e 

análise teórica dos conteúdos dos bilhetinhos foram utilizadas as seguintes 
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ferramentas de análises de dados: Análise documental, imagens das produções dos 

alunos (bilhetes) e o Diário de Classe2.  

Vale mencionar que este trabalho foi realizado respeitando os preceitos éticos 

da pesquisa acadêmica. Foi encaminhado à escola um Termo de Consentimento da 

Escola3. Desta forma, quaisquer dados obtidos junto à Instituição de ensino estão 

sob sigilo ético, não sendo mencionados dados como o nome da escola e nome de 

alunos envolvidos na pesquisa. 

 

2.1 OS PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS 

 

A Escola Municipal onde foi realizada a pesquisa está localizada na zona rural 

de um Município do interior do Rio Grande do Sul com aproximadamente 12.000 

habitantes. A clientela da entidade provém, em geral, da zona rural do município, da 

proximidade da escola e alguns da zona urbana.  Atualmente 78% dos educandos 

utilizam o transporte escolar. 

A turma do segundo ano, das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 

pesquisada é composta de 27 alunos4, sendo catorze meninos e treze meninas, de 6 

a 10 anos de idade. A maioria dos responsáveis pelos alunos do segundo ano são 

os pais, alguns moram com os avós e alguns alunos são filhos de pais separados, 

morando com a mãe e padrasto. São pouquíssimos os pais que concluíram o Ensino 

Médio, ou o Fundamental. A maioria tem até a 4ª ou 6ª série do Ensino 

Fundamental. 

A situação socioeconômica dos alunos é entendida como classe média baixa, 

filhos de trabalhadores. Em sua maioria residem em fazendas, os responsáveis ou 

são caseiros ou trabalham na lavoura de arroz, fumo ou batata doce, e alguns no 

setor terciário. 

                                            
2 Registre-se que o Diário de Classe trata-se de um documento elaborado durante o estágio do curso 
de pedagogia da UFRGS, além dos planejamentos semanais e diários de aula, procede-se anotações 
dos acontecimentos observados, transcrição de algumas falas dos alunos consideradas pertinentes e 
reflexão com fundamentação teórica. 
3 Ver anexo A – Modelo do Termo de Consentimento Informado da Escola. 
4 A fim de evitar ‘pesar’ ou introduzir ‘ruído’ no texto e de tornar a leitura mais facilitada, utilizarei a 
opção linguística que usa o gênero gramatical masculino para referir tanto mulheres como homens, 
eximindo-me do viés sexista da Língua Portuguesa. 
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Em minha prática docente com crianças, sempre estiveram presentes 

bilhetinhos elaborados pelos alunos, entregues no início da aula, ou no final, 

acompanhados de flores ou outros presentinhos, principalmente, nas turmas dos 

alunos mais novos, alguns confeccionados em casa e outros durante a aula. 

Neste ano de dois mil e dez não foi diferente. Os bilhetinhos foram surgindo 

naturalmente, mas com um diferencial, eram em grande quantidade e apresentavam 

marcas do processo de alfabetização das crianças, confidências, desenhos 

significativos e assuntos que estavam sendo tratados nos projetos realizados em 

aula. Os alunos, quando entregavam os bilhetinhos, ficavam aguardando a leitura e 

alguns perguntavam o que eu faria com eles. Outros diziam nos próprios bilhetes 

que eu poderia lê-los para os colegas. 

Os bilhetes foram demonstrando que o que compartilhávamos em aula, já não 

fazia parte somente das quatro horas de nossos encontros, mas também eram parte 

das reflexões e vivências das crianças quando estavam em suas casas, e sentiam a 

necessidade de expressar esses sentimentos, emoções e afetos em suas produções 

escritas. 

Nessa mesma turma de segundo ano de que fui titular, foi onde realizei o 

Estágio obrigatório do Curso de Pedagogia da UFRGS. Meu Projeto de trabalho se 

chamou “Escola como lugar de (re) encantamento”, onde eu já buscava, através dos 

projetos elaborados e desenvolvidos com as crianças o resgate do prazer e da 

alegria na escola. Porém não tinha em mente qual seria meu foco de pesquisa para 

o TCC. Pensei que algo, durante o estágio iria se destacar, e foi o que ocorreu. Os 

bilhetinhos que espontaneamente eram endereçados para mim, elaborados com 

tanto capricho e carinho estavam mostrando que o trabalho realizado em aula 

estava sendo significativo conforme meus objetivos, mas também estavam atingindo 

aspectos que nem eu mesma imaginava. 

Desde março até final de outubro já eram mais de duzentos bilhetinhos que 

eu havia recebido. Claro que continuei recebendo bilhetinhos das crianças, mas 

preferi delimitar os bilhetes neste período a fim de facilitar e organizar meu foco de 

análise. Deixo claro que o material selecionado para esta pesquisa trata-se somente 

dos bilhetes elaborados de forma espontânea pelos alunos e endereçados a mim, 

sua professora, durante o período mencionado. 



3 O QUE PODEMOS APRENDER COM OS BILHETINHOS? 

 

“Desaprender ‘coisas por demais sabidas’, e re-sabê-las – re-saboreá-las – de 

um modo inteiramente novo e diferente, faz parte do aprender” (ASSMAN, 1998, p. 

68). 

Neste capítulo, realizo uma análise do que é recorrente nos bilhetinhos 

elaborados pelas crianças de forma espontânea, dividindo-os em cinco categorias, 

de acordo com as marcas mais circulares: Categoria 1 – Afetos e emoções; 

Categoria 2 – Vivências; Categoria 3 – Marcas de aprendizagens, Categoria 4 – 

Vivências e afetos, Categoria 5 – Aprendizagens e afetos. A partir desses dados, 

reflito sobre as marcas de aprendizagens, afetos e emoções contidas nos referidos 

bilhetes, levantando a questão do modo que o afeto, as emoções e o lúdico se 

inscrevem no cenário pedagógico e podem contribuir para a construção da 

aprendizagem, utilizando como aporte teórico a Epistemologia Genética e alguns 

conceitos da Psicanálise. 

 

3.1 A ESCOLHA DOS BILHETINHOS 

 

Como já havia mencionado, de março a outubro recebi dos alunos mais de 

duzentos bilhetinhos confeccionados de maneira espontânea. Segue o quadro que 

ilustra a forma em que os dados foram tabulados: 

 

Tabela 1 - Bilhetinhos confeccionados pelos alunos espontaneamente de acordo com as 
manifestações recorrentes 

 
CATEGORIA 

 
MANIFESTAÇÃO 
RECORRENTE 

 
QUANTIDADE DE BILHETES 

RECEBIDOS 
1 Afetos e emoções 102 
2 Vivências 24 
3 Marcas de aprendizagens 53 
4 Vivencias e afetos 17 
5 Aprendizagens e afetos 20 

  TOTAL  216 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

De acordo com a Tabela 1, podemos verificar que os bilhetinhos de maior 

número são os que demonstram marcas de afetos e emoções (102), em seguida as 
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marcas de aprendizagens (53), depois as vivências (24). Outras duas categorias 

evidenciam uma mescla de dados recorrentes nos bilhetinhos, que são 

aprendizagens e afetos (20) e Vivências e afetos (17). 

Podemos averiguar nessa análise inicial, que a marca mais recorrente 

confidenciada pelos alunos através de seus carinhosos bilhetinhos são os afetos e 

emoções, que chegam a se misturar com demonstrações de aprendizagens e 

partilha de suas vivências. 

Em seguida, as marcas mais recorrentes evidenciadas são as de 

aprendizagens, nas quais os alunos demonstram, através de desenhos, símbolos ou 

palavras assuntos que foram tratados durante a realização dos projetos em aula, 

demonstrando o que foi mais interessante, ou marcou mais, evidenciando o que 

aprenderam. 

Os bilhetes que demonstram marcas das vivências dos alunos mostram 

personagens de desenhos, time de futebol, músicas populares, animais de 

estimação, compartilham o que fizeram em casa, etc. 

Como foram muitos bilhetes recebidos, selecionei para analisar e 

fundamentar teoricamente dezessete, os quais penso ilustrar melhor cada categoria 

de análise de acordo com as marcas mais circulares e elucidar minhas 

aprendizagens e reflexões proporcionadas a partir destes bilhetes. 

Ressalto que os bilhetes serão arranjados aleatoriamente de acordo com as 

categorias de análise, não levando em consideração a data de recebimento. O que 

pode explicar o nível de escrita mais ou menos desenvolvido apresentado no bilhete. 

 

Tabela 2 - Bilhetinhos selecionados para análise de acordo com as manifestações recorrentes 
 

CATEGORIA 
MANIFESTAÇÃO 
RECORRENTE 

QUANTIDADE DE BILHETES 
ANALISADOS 

1 Afetos e emoções 5 
2 Vivências 3 
3 Marcas de aprendizagens 4 
4 Vivências e afetos 3 
5 Aprendizagens e afetos 3 

  TOTAL  18 

Fonte: Elaboração do autor.  
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3.2 CATEGORIA 1 - BILHETINHOS COM AFETOS E EMOÇÕES 

 

Nessa categoria, apresento cinco bilhetinhos, os quais utilizo para ilustrar 

afetos e emoções presentes em sala de aula e confidenciados através destes 

bilhetinhos. 

 

Figura 1 - Bilhete recebido da aluna Flor de Lis (8 anos) 
Fonte: Resultado da Pesquisa. 

 

A Figura 1 ilustra o bilhete que recebi da aluna Flor de Lis5 (8 anos), aluna 

que veio transferida de outra escola no mês de abril e estava repetindo pela 

segunda vez, o segundo ano, e apresentava inicialmente bastante dificuldade na 

leitura, escrita e numerais. Sua adaptação na turma foi bastante tranquila.  

Este bilhete me fez refletir sobre a importância que o afeto e atenção podem 

ter no cenário pedagógico. Também me lembrei, de certa vez, em que eu perguntei 

para Flor de Lis como era na outra escola, e ela me disse que a professora a 

deixava num canto e não ia explicar para ela. Acho que este foi o diferencial que 

ajudou a Flor de Lis, pois a única coisa que eu fiz foi tratá-la igualmente a todos os 

                                            
5 Os pseudo-nomes que representam as crianças foram escolhidos cuidadosamente por mim, 
tentando carinhosamente estabelecer relações com particularidades que, em minha opinião, percebo 
nelas.  
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alunos, dando atenção individual quando necessário, explicando, passando 

confiança e afeto. 

O bilhete refere-se a mim como uma professora que “ensina muito bem” e 

“explica tudo direitinho”, demonstrando confiança no meu trabalho. Também refere-

se aos temas de casa que gosta de realizar, talvez porque tinha prazer por (agora) 

saber fazê-los. Essa confiança resultará no sucesso de “passar”. A aluna acredita 

que só por causa da professora irá passar de ano, porém não se deu conta de que 

todo o seu desenvolvimento é merecimento dela.  Talvez pense a mesma coisa para 

explicar seu fracasso quando teve que repetir o segundo ano, talvez deposite o 

mérito a professora que a reprovou.Quando escreve no bilhete “teus olhos são muito 

bonitos”, ela está retribuindo um elogio que eu sempre dedico a ela, pois digo que os 

olhos dela são muito lindos (tem os olhos bem grandes e verdes). 

Este bilhetinho nos faz refletir sobre a importância dos afetos circunscritos ao 

dia-a-dia da sala de aula e de que a auto-estima de nossos alunos precisa realmente 

de uma atenção especial, como parte contribuinte para a construção da 

aprendizagem dos alunos, como nos chama a atenção Navarro (2004, p.35): 

 

O que proponho é que nos convençamos de uma vez por todas de que os 
principais valores que há na escola são as próprias crianças. Com suas 
diferenças, suas peculiaridades. Com sua auto-estima tão necessitada de 
que a reguemos. Com suas ideias, repetidas e novas ao mesmo tempo. 
Com a vida que trazem e que convocam. Vamos, então, em seu ritmo e 
maneira, que nisto, sim, é preciso parcimônia. Mas também vamos dando 
algo nosso: despertamos sedes.  

 

 

Figura 2 - Bilhete recebido do aluno Robin (7 anos) 
Fonte: Resultado da pesquisa.  
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A figura 2 refere-se ao bilhete recebido do aluno Robin (7 anos), onde 

aparecem marcas afetivas como o desenho de uma figura masculina, provavelmente 

ele, e uma figura feminina um pouco mais alta que a masculina, representando eu. 

Também me chama pelo apelido “Ligi” e diz “te adoro, você é uma professora feliz”. 

Penso que ao evidenciar que sou uma “professora feliz” pode ter relação com a 

proposta lúdica de trabalho que tento desenvolver com meus alunos, o que sai um 

pouco fora da rotina e proporciona prazer e alegria para dentro da sala de aula, 

através de jogos, brincadeiras e até o meu jeito de falar e agir com eles que tem um 

pouco de lúdico. O que fez com que este aluno me “julgasse” feliz. Também penso 

que essa avaliação que o aluno faz pode estar relacionada a uma comparação com 

outros modelos de professora que ele teve contato. 

 

 

Figura 3 - Bilhete recebido do aluno Volverine (8 anos) 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

A figura 3 ilustra o bilhete recebido do aluno Volverine (8 anos), onde também 

demonstra uma relação afetiva onde explica porque gosta de estudar com sua 

professora “porque é muito inteligente e legal”. Essa admiração do “ser inteligente” 

pode ser explicada através do conceito psicanalítico de relação transferencial, onde 

há conexão entre duas pessoas, neste caso, entre professor-aluno. 
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Quando o professor torna-se uma figura de transferência, o que se transfere 
aí são as experiências vividas primitivamente com os pais [...] 
Ela (a transferência) reveste a pessoa transferida, no caso o professor, de 
autoridade e transforma o que ele diz e pensa, em crenças (investe no 
poder) [...] 
Este poder faz com que a fala da pessoa deixe de ser objetiva, e passe a 
ser escutada através da especial posição que ocupa no inconsciente do 
sujeito que conferiu a ela essa relação (EVALTE, 2010, p. 16-17). 

 

 

Essa relação só é possível quando existe um vínculo afetivo. Ela pode ser 

positiva ou negativa. Acredito que pela interpretação das manifestações 

apresentadas nesse bilhete, podemos averiguá-la como positiva. 

Refletindo sobre o conceito de relação transferencial, podemos inferir mais 

uma vez sobre a multiplicidade de fatores presentes no cotidiano da sala de aula. Os 

quais nem sempre nos damos conta e não levamos em consideração ao 

elaborarmos nossos planejamentos ou efetivarmos nossas intervenções 

pedagógicas. 

Esses fatores, muitas vezes, despercebidos são essenciais positiva ou 

negativamente, para o sucesso ou insucesso de nosso trabalho como professores, 

na relação professor-aluno, no dia-a-dia da sala de aula, no processo de construção 

do conhecimento dos alunos. Podemos até afirmar que a figura do professor e seu 

trabalho é constituinte da historia do aluno, podendo influenciá-lo em suas escolhas 

de vida e até profissional. Por isso o papel do professor é estar atento a estes 

fatores. 

 

Quando nos deparamos com algumas crianças que na escola preferem uma 
matéria à outra. Essa escolha pode estar relacionada com a relação 
transferencial que a criança tem com o professor, pois a fala do professor 
vai ser escutada de forma especial, revestida pelo desejo do aluno e isso 
faz com que o conteúdo possa parecer mais prazeroso do que outro, que 
não está investido nesta relação. Também há exemplos de crianças que 
marcadas por esta relação (transferência-desejo) optaram, mais tarde, pela 
mesma profissão, seja da área de conhecimento ou pela própria profissão 
de professor que receberam influências de relação transferencial. Casos 
como esses, vivenciados em nosso cotidiano, geralmente nem são 
percebidos, mas acontecem diariamente se nos dermos conta (EVALTE, 
2010, p. 18). 

 

Antes de finalizar este bloco sobre os bilhetinhos com marcas de afetos e 

emoções, não poderia deixar de ilustrar dois bilhetes, que recebi da aluna Abelhinha 
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(7 anos) em dois momentos. Os quais podem exemplificar a construção de vínculos 

no cenário pedagógico. 

 

 

 

Figura 4 - Bilhete recebido da aluna Abelhinha (7 anos) em abril de 2010. 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

 

Figura 5 - Bilhete recebido da aluna Abelhinha (7anos) em outubro de 2010 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

A figura 4 nos mostra um bilhetinho que recebi da referida aluna, no mês de 

abril, período em que esta havia sido transferida de outra escola. Nessa ocasião, a 

turma do segundo ano estava desenvolvendo um projeto que intitulamos de “A 

Escola é nosso segundo lar!”. O símbolo de nosso projeto, elaborado em conjunto, 
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era um prédio com janelas com floreiras, uma porta abrindo com um rosto sorrindo. 

A aluna Abelhinha, em seu bilhete apresenta uma ilustração parecida com o símbolo 

do projeto, porém o rosto está triste, chorando, ao lado, uma figura feminina com 

aparência de tristeza e sofrimento, provavelmente representando a aluna. 

Quando recebi o bilhete pude compreender um pouco do comportamento em 

aula da referida aluna, que era um pouco agitado, dizia não saber realizar as 

atividades. Certa vez, a ouvi dizendo para uma colega, enquanto esperava que eu a 

atendesse para explicar a atividade, a qual dizia não entender, “eu vou morrer!”. 

Demonstrando sua preocupação e agitação em realizar a tarefa, porém dizia que 

não sabia, e tinha pressa em saber. 

Percebi que ela estava sofrendo com sua adaptação no novo ambiente 

escolar. A outra escola em que estudava havia sido sua primeira experiência 

escolar, a qual construiu vínculos afetivos com colegas, professores, etc.  

Essa construção de vínculos afetivos não é instantânea, pelo contrário, 

precisa de um tempo para se estabelecer. Levou um tempo para que Abelhinha se 

adaptasse ao novo ambiente, ao novo grupo, a nova professora, a nova rotina, etc. 

 

A adaptação não é um processo passivo, mas ativo, o que significa que o 
organismo, ao se adaptar, está se modificando, mas, ao mesmo tempo, 
modifica o meio. Em um processo adaptativo podemos observar dois 
aspectos indissociáveis: assimilação e acomodação (DELVAL 1998, p. 66-
67). 

 

Em oposição à Psicanálise freudiana, Piaget (2005) chama a atenção de que 

as construções afetivas e cognitivas são simultâneas, se tratam de dois aspectos 

inseparáveis da evolução mental6.  

A figura 5 mostra outro bilhete recebido da aluna Abelhinha (7 anos) no mês 

de outubro, onde ela demonstra ter construído laços afetivos com sua professora e a 

compara com a figura de sua mãe. Refletindo sobre a ótica da psicanálise, podemos 

constatar uma relação transferencial, já citada anteriormente em outra situação. 

Sob a ótica piagetiana podemos dizer que houve uma construção de 

esquema afetivo (PIAGET, 2005), que não se dá de maneira igual a construção de 

                                            
6 Tradução livre da autora. 
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esquemas cognitivos, porém são esquemas de comportamento em relação a outras 

pessoas, assim como existem com respeito aos objetos, e esses esquemas são ao 

mesmo tempo afetivos e cognitivos. Em uma situação semelhante o sujeito utilizará 

um esquema já construído. As relações da criança para com seus pais constituem o 

ponto de partida para a construção desse esquema. Os esquemas das reações 

afetivas e cognitivas do indivíduo constituem seu caráter (PIAGET, 2005). 

Vale mencionar que à medida que estes laços afetivos, ou esquemas afetivos 

(PIAGET, 2005) eram construídos, a aluna deixou de se queixar e dizer que não 

sabia realizar o que eu propunha, não se demonstrou mais ansiosa e nem disse 

mais que “iria morrer” quando tinha dúvidas de algo. Pelo contrário, demonstrou-se 

bastante independente para a realização das atividades e sem dificuldades. Por 

isso, compartilho com a ideia de Navarro (2004, p.18), quando fala que a escola é 

lugar de muitas coisas, inclusive de partilha de afetos, de surpresas e emoções: 

 

Entendo a escola como um lugar onde se aprende; onde se compartilha o 
tempo, o espaço e o afeto com os demais; onde sempre haverá alguém 
para nos surpreender, para nos emocionar, para nos dizer na orelha algum 
segredo magnífico. 

 

3.3 CATEGORIA 2 - BILHETINHOS QUE PARTILHAM VIVÊNCIAS 

 

Nesta Categoria, analiso três bilhetes que apresentam marcas de partilha das 

vivências dos alunos para com sua professora. 

 

Figura 6 - Bilhete recebido da aluna Barbie (7 anos) 
Fonte: Resultado da pesquisa 
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A figura 6 ilustra o bilhete que recebi da aluna Barbie (7 anos) onde escreveu 

um trecho de uma música popular de um artista que está bastante na mídia, o qual 

tem conquistado bastante o interesse do publico infanto-juvenil. Já havia observado 

várias vezes minhas alunas cantando e dançando músicas deste artista, 

comentando que haviam pedido para sua mãe comprar o CD, ou que já ganharam o 

CD. 

Podemos refletir sobre a influência da mídia em nossos alunos e a 

importância que essa música tem para esta aluna, que a levou a escrever parte da 

música e a me presentear. Seria com a intenção de apenas me presentear, agradar, 

demonstrar afeto, ou de fazer com que eu também viesse a gostar da música ou do 

referido artista? 

 

Figura 7 - Bilhete recebido do aluno Naruto (7 anos) 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

A figura 7 ilustra o bilhete recebido do aluno Naruto (7 anos), onde ele 

compartilha com sua professora seu time do coração. Talvez teve como intenção 

informar que também torcia para o mesmo time do coração de sua professora. 

Várias vezes conversamos sobre futebol, sobre os nossos times do coração, saber 

perder e saber ganhar, que os dois times (dupla GRE-NAL) são importantes e sem 

um não haveria com quem o outro jogar, etc... As crianças gostam de falar durante 

as aulas sobre este assunto, e sempre ressaltam que, no final, todo mundo é do 

mesmo time: Brasil! 
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Figura 8 - Bilhete recebido do aluno Polegar (7 anos) 
Fonte: Resultado da pesquisa.  

 

A figura 8 nos mostra um bilhete do aluno Polegar (7 anos), que foi recebido 

no período da Páscoa, em que estávamos realizando em aula um projeto com esta 

temática. O aluno, ao presentear sua professora com esse bilhete, estava 

compartilhando sua vivência e conhecimento com a mesma, bem como 

estabelecendo relação à temática trabalhada em aula. O conteúdo do bilhete são 

duas músicas que o aluno aprendeu na Escolinha Dominical da Igreja que frequenta 

com sua família. 

 

3.4 CATEGORIA 3 - BILHETINHOS COM MARCAS DE APRENDIZAGENS 

 

Nesta Categoria, analiso quatro bilhetes e duas imagens do envelope no qual 

estava envolto um dos bilhetinhos analisados, que apresentam marcas de 

aprendizagens construídas pelos alunos com o auxílio da proposta de trabalho com 

projetos realizados em sala de aula. 



 

 

 
 

36 

 

Figura 9 - Bilhete recebido da aluna Xuxa (7 anos) 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

 

Figura 10 - Verso do envelope que continha o bilhete da aluna Xuxa (7 anos) 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

 

Figura 11 - Frente do envelope que continha o bilhete da aluna Xuxa (7 anos) 
Fonte: Resultado da pesquisa 
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As figuras 9, 10 e 11 ilustram o bilhete recebido da aluna Xuxa (7 anos) e o 

envelope no qual esse veio envolto. O fato de a aluna utilizar envelope com 

remetente e destinatário, já demonstra que ela já sabe que um bilhete ou carta 

necessariamente tem esses dois itens, os quais quando preenchemos um envelope 

devem constar, assuntos bastante abordados em nossos projetos de trabalho. É 

claro que a aluna se confundiu, ou talvez nem tenha se dado conta ainda, de qual é 

a frente do envelope (aonde vai escrito o destinatário) e qual é o verso do envelope 

(aonde vai escrito o remetente).  

O conteúdo do bilhete é dois prédios, um pequeno e outro grande. No período 

em que recebi esse bilhete, a turma estava trabalhando com o Projeto “A Escola é 

nosso 2º lar!”, onde tivemos a oportunidade de buscar informações sobre a história 

de nossa escola através do histórico da escola, observação de fotos e entrevista 

com professores mais velhos da escola. Assim comparamos as modificações em 

nossa escola através do tempo. Como era a escola no passado e como estava a 

escola no presente. Depois realizamos um trabalho de projetar, imaginar como será 

a nossa escola no futuro. O bilhete relata a aprendizagem da aluna sobre as 

modificações que ocorrem através do tempo, no caso em nossa escola. O desenho 

contido no bilhete demonstra como a aluna imagina a nossa escola no futuro: maior. 

Podemos acreditar que a aluna construiu novos esquemas cognitivos, levando em 

consideração a história da escola e de suas melhoras e ampliações, generalizando 

esta história, ela pode inferir que a escola continuará buscando melhorias e 

ampliando seu espaço. 

 

Figura 12 - Bilhete recebido do aluno Beija Flor ( 7 anos) 
Fonte: Resultado da pesquisa 

A figura 12 mostra o bilhete recebido do aluno Beija Flor (7 anos), onde 

evidencia marcas de aprendizagens relativas ao Projeto desenvolvido pela turma 
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sobre as abelhas. Após realizarmos várias atividades de pesquisa, alguns 

conhecimentos foram assimilados e esquematizados pelos alunos. Pude perceber 

isso através das falas dos alunos, dos trabalhos e, principalmente, através dos 

bilhetinhos que nessa época estavam recheados de conhecimentos sobre as 

abelhas. O bilhete do aluno Beija Flor (7 anos), exemplifica bastante esta situação, 

nele ele ilustra uma abelha com 2 antenas e 6 patas, características que 

descobrimos que são dos insetos, e que não existem abelhas com menos ou mais 

de seis patas. Ilustra uma flor, onde as abelhas recolhem o néctar para fazerem o 

mel, e fazem a polinização, o que demonstra que o aluno compreendeu a extrema 

ligação e interdependência abelha/flor/abelha que existe. Também demonstra o favo 

de mel, onde é depositado o mel e os ovos das abelhas.  

Os assuntos que mais despertam interesse nos alunos, de uma forma ou de 

outra, sempre acabam aparecendo nos bilhetinhos que eles confeccionam 

espontaneamente. Isso aconteceu com várias temáticas desenvolvidas em nossos 

projetos de trabalho, ou até com falas minhas em aula sobre determinado assunto, 

ou um material que eu levo diferente, os alunos desenham e escrevem nos bilhetes. 

Mesmo depois dos projetos encerrados algumas temáticas permanecem vivas nos 

bilhetinhos e alguns alunos. Acho essas marcas interessantes, pois acredito que  

aprendizagens foram, de alguma forma, prazerosa para os alunos e marcaram, de 

alguma forma especial, que faz com que eles se utilizem delas para comunicar nos 

bilhetes.  

 

Figura 13 – Primeiro bilhete recebido do aluno Caetano (7 anos) 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Figura 14 – Segundo bilhete recebido do aluno Caetano (7 anos) 
Fonte: Resultado da pesquisa. 
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As figuras 13 e 14 são bilhetinhos que recebi do aluno Caetano (7 anos) em 

momentos diferentes. O primeiro (figura 13) ilustra a Bandeira do Brasil, e foi 

elaborado durante a realização do projeto sobre a Semana da Pátria. O segundo 

(figura 14) ilustra o globo terrestre e foi elaborado durante uma aula em que eu levei 

pela primeira vez o globo, que acendia uma luz dentro (e atraiu bastante a atenção 

de todos), pois estávamos trabalhando com o projeto que chamamos “Azul e lindo, 

planeta Terra: nossa casa”, por causa do livro de Ruth Rocha que tinha este título, 

que havíamos utilizado para iniciarmos esta temática. 

 

Se as crianças têm por perto quem sustente as suas possibilidades, 
acompanhe as suas iniciativas, ampare-as em suas tentativas, etc., pouco a 
pouco vão-se elevando das ideias aos projetos. Acabam, assim, 
aprendendo a divertir-se ao encadear pensamentos (ARNAIZ apud 
NAVARRO, 2004, p. 9). 

 

3.5 CATEGORIA 4 - BILHETES QUE MISTURAM VIVÊNCIAS E AFETOS 

 

Nesta categoria, apresento três bilhetinhos que ilustram marcas de vivências 

e afetos, que demonstram que as crianças também trazem para o cenário 

pedagógico partes de seu dia-a-dia que lhes trazem prazer e também permitem 

construir aprendizagens que podem estabelecer inferências, ou não, com assuntos 

abordados em aula. O que para nós professores, às vezes, fica tão difícil perceber 

que a sala de aula deve tratar da vida do aluno e não ter uma barreira que a separa 

da escola. 

 

Figura 15 - Bilhete recebido do aluno Seninha (7 anos) 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

A figura 15 nos mostra o bilhete recebido pelo aluno Seninha (7 anos) que 

apresenta duas marcas evidentes, uma de afetos, onde os confidencia para sua 
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professora quando diz “gosto de você” e quando afirma que “você é minha amiga”, 

outra de vivência, quando compartilha com sua professora o que realizou em seu 

dia-a-dia, fora do universo escolar, uma atividade que lhe proporciona experiência 

de prazer: andar de bicicleta. Podemos inferir nas entrelinhas das informações 

contidas no bilhetinho, quando o aluno confidencia que gosta de sua professora, 

uma consequência por ela ser sua amiga. O aluno se situa em uma relação 

recíproca de amizade, uma dar e receber afetos, um compartilhar de emoções, um 

elo afetivo em que se sente correspondido, onde o aluno se sente seguro em 

confidenciar este sentimento com sua professora. 

Esses sentimentos o motivam a compartilhar parte de suas vivências 

extraescolares. Vivências que também lhe proporciona encanto, uma sensação de 

bem estar, assim como a que o leva a considerar sua professora como amiga. É 

uma relação de confiança e prazer. Acredito que nessa relação de amizade, o aluno 

sabe que, ao partilhar suas vivências, ele será ouvido literalmente. 

Assim também acontece, quando as crianças partilham comigo e com toda a 

turma, situações, vivências que os marcaram, nem sempre positivamente, em seu 

dia-a-dia, na “Hora da novidade”, momento que faz parte de nossa rotina diária, que 

sempre é realizado no início das aulas.  

 

Esses momentos diários permitem a livre expressão e interação do grupo, 
apresentam aspecto deliberativo quanto ao rumo do processo de 
aprendizagem, bem como servem para a introdução do uso de outros 
recursos e conteúdos didáticos diversos. A roda se apresenta como 
instrumento da construção de prática dialógica no grupo, contribuindo para 
o desenvolvimento da empatia e para a construção do sentimento de 
coesão grupal (SILVA, 2009. p. 15). 

 

 

Figura 16 - Bilhete recebido da aluna Cinderela (7 anos) 
Fonte: Resultado da pesquisa 
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A figura 16 ilustra o bilhete recebido da aluna Cinderela (7 anos), no qual 

também demonstra duas marcas, uma de afetos, que ficam evidentes nas frases “te 

amo” e “você é minha melhor amiga”, e outra, onde a aluna partilha algo de sua 

vivência cotidiana, de seu conhecimento do universo extraescolar através da 

ilustração de um desenho animado, que provavelmente ela gosta de assistir na 

televisão. 

 

Figura 17 - Bilhete recebido do aluno Beto (10 anos) 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

A figura 17 apresenta o bilhete recebido do aluno Beto (10 anos) que 

confidencia marcas de afetos, quando escreve “eu te adoro” e “obrigado”. Penso que 

esse agradecimento é pelos afetos e atenção que o aluno sente receber da 

professora. E marcas de suas vivências através de desenhos e palavras (nomes de 

seus animais de estimação Fofo e Bethowen), onde compartilha com sua professora 

parte do seu cotidiano. 

 

Entendo a escola como um lugar onde se aprende; onde se compartilha o 
tempo, o espaço e o afeto com os demais; onde sempre haverá alguém 
para nos surpreender, para nos emocionar, para nos dizer na orelha algum 
segredo magnífico (NAVARRO, 2004, p. 18). 

 

3.6 CATEGORIA 5 - BILHETINHOS COM MARCAS DE APRENDIZAGENS 

E AFETOS 
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Figura 18 - Bilhetinho recebido da aluna Pietra (8 anos) 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

A figura 18 expõe o bilhete recebido da aluna Pietra (8 anos) que apresenta 

marcas de aprendizagens, através de desenhos que demonstram assuntos tratados 

ou materiais utilizados em aula, como o material dourado, o QVL, o livro, uma casa 

representando a escola, também tem doce e bolo com velinhas e uma figura 

feminina representando estar feliz. E marcas de afeto, quando apresenta uma jura 

de afeto para sempre. 

Penso que os desenhos do bilhetinho podem demonstrar a alegria que a 

aluna sentiu ao comemorar seu aniversário em sala de aula com seus colegas e 

professora. O referido bilhete foi recebido logo após essa comemoração. Também 

pode representar o universo escolar na concepção da aluna, onde várias coisas 

podem acontecer, como estudar, ler, calcular ou até festinhas.  

Também durante a realização do projeto da Páscoa e do Projeto “O ovo e o 

Vovô” (nome do Projeto a partir do título do livro de Simone Wajman) estudamos 

receitas de bolo e Quindão, respectivamente, onde também preparamos a receita 

em sala de aula. Penso que o trabalho que é proporcionado no ambiente escolar 

possibilita a criança a construir seu conhecimento/visão do que é a escola e para 

que ela serve. Quando o trabalho é desenvolvido através de uma proposta lúdica e 

de projetos, pode abrir uma gama de ricas possibilidades, e a escola pode se tornar 

mais atrativa e prazerosa para os alunos, um espaço onde aprendemos a viver, 

conviver, partilhar, aproximando de maneira prazerosa e interdisciplinar os 

conteúdos escolares da vida dos alunos, proporcionando uma construção de noções 

e conhecimentos dos alunos mais efetiva. 
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Figura 19 - Bilhete recebido do aluno Robin (7 anos) 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

A figura 19 exibe o bilhete recebido do aluno Robin (7 anos) que também 

apresenta marcas de aprendizagens, onde simula uma situação de sala de aula 

quando desenha um quadro e escreve “dia do ditado”, ratificando comentários dele 

em sala de aula que demonstram que ele aprecia realizar ditado de palavras, este 

prazer que o aluno sente ao realizar esta atividade pode estar ligado ao fato de ele 

conseguir realiza-la, pois já está percebendo que consegue escrever, o mesmo 

aluno também demonstra gostar muito de brincar de “mágicas com palavras” 

(atividades lúdicas variadas com palavras: transformar palavras em outras mudando 

uma letra, sílaba ou sua ordem, também descobrir palavras novas a partir de dois ou 

mais desenhos, carta enigmática, etc). 

Também aparecem “notas musicais”, flores e uma abelha (com duas antenas 

e seis patinhas...), ressaltando que este bilhetinho foi recebido em outubro, e o 

projeto sobre as abelhas foi realizado nos meses de maio e junho. O que nos faz 

refletir que o conhecimento sobre as abelhas trouxe prazer para este aluno, assim 

como para todos que demonstram estas marcas de aprendizagens de assuntos 

trabalhados em aula nos bilhetinhos que confeccionam para sua professora. 

O fato de as notas musicais aparecerem nos bilhetes analisarei através da 

próxima imagem de bilhetinho, pois elas aparecem com mais evidência. A questão 

do afeto dedicado à professora, pode ser observada no bilhete quando o aluno 
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escreve o nome da professora e o dele dentro de um coração, uma marca cultural 

utilizada para demonstrar afeto/amor. E na despedida quando escreve “beijo”. 

 

Figura 20 - Bilhete recebido da aluna Flor (9 anos) 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

A figura 20 ilustra o bilhete recebido da aluna Flor (9 anos), onde além de 

marcas de afetos quando escreve “você é minha amiga”, existe um outro fator que 

me levou a uma longa e bonita reflexão. A aluna Flor é uma aluna muito caprichosa 

e dedicada, muito tímida. Desde a Educação Infantil estuda nesta escola, por isso 

pude acompanhar seu caso. Desde a educação infantil apresentou dificuldades de 

relacionamento com os colegas e professora. Extremamente tímida, era muito raro 

falar com as professoras. Além disso, desde cedo apresentou bastante dificuldade 

no desenvolvimento de sua aprendizagem tanto na área da linguagem como na 

lógica. Sempre foi solicitado encaminhamento para avaliação psicológica, 

neurológica e psicopedagógica, porém os pais alegam que não tem condições 

financeiras e pelo SUS é muito demorado, outras vezes, alegam que já a levaram no 

médico e ele “examinou os ouvidinhos dela” e disse que estava tudo bem. 

Percebo que a aluna sofre por não conseguir aprender a ler e a escrever, 

juntamente com seus pais que não compreendem as dificuldades da filha. Eu 

também me sinto fracassada por, apesar de perceber um grande desenvolvimento 

na aluna durante este ano, não conseguir intervir de maneira efetiva para a 

alfabetização desta aluna.  

Achei pertinente fazer este breve relato sobre a aluna Flor, a fim de explicar o 

conteúdo do bilhete. Aparecem marcas, que considerei de aprendizagem, pois 

através deste bilhete a aluna confidencia informações riquíssimas do seu raciocínio. 
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Durante a Semana da Pátria, estávamos desenvolvendo um Projeto sobre o 

tema, e certo dia esta aluna trouxe um livro, onde falava sobre os Símbolos 

Nacionais, no qual havia o Hino Nacional em pauta musical, não era um livro 

adequado para o segundo ano, mas a aluna me mostrou com tanta euforia pois 

falava do assunto trabalhado em aula que eu mostrei para os colegas, comentei 

sobre o que falava e todos despertaram interesse sobre a pauta musical. Expliquei 

da melhor forma possível que encontrei no momento. Disse que nós estávamos 

aprendendo a ler e a escrever letras, palavras, livros... desde o primeiro ano e que 

eu já sabia ler as letras, palavras, livros... E que para ler aquela pauta musical era 

preciso estudar musica, pois cada desenho significava uma nota musical, o ritmo 

que deve ser tocada, etc... Então perguntei se eles sabiam ler a pauta musical e eles 

disseram que não. Eu também disse que não sabia ler pauta musical, pois não havia 

estudado música. Que eu era analfabeta em música. E todos compreenderam o que 

eu queria dizer.  

No dia seguinte a aluna Flor me trouxe o bilhetinho ilustrado na figura 20, 

envolto num lindo envelope também confeccionado por ela, bem pintado, com muito 

capricho, assim como todos os trabalhinhos que realiza. Quando abri o bilhetinho me 

surpreendi com os desenhos. É claro que eu sabia que a frase foi escrita com ajuda 

de sua mãe. Mas pude perceber o quanto foi importante minha intervenção em 

relação ao livro que ela havia trazido para a aula. Podemos destacar vários aspectos 

que podem estar por trás deste bilhete, desde a satisfação de ter colaborado com o 

assunto abordado em aula, mas me parece que o mais significativo, foi o fato de eu 

ter dito que não sabia ler a pauta musical, que eu era analfabeta em música, pois 

acredito que a aluna se identificou com minha fala, pois ela também não sabia ler a 

pauta, aliás, nenhum dos colegas sabia ler a pauta musical e talvez ninguém da 

nossa escola saberia! Foi confortante para ela, pois o fato de não conseguir ler e 

escrever de forma convencional a incomoda muito e a deixa muito triste. E com a 

pauta musical ela pôde se identificar com a turma. 

 

 

 

 



FINALIZANDO UM PERCURSO 

 

A minha escola não tem personagem 
A minha escola tem gente de verdade [...] 
O sistema é mau, mas minha turma é legal 
Viver é ‘foda’, morrer é difícil 
Te ver é uma necessidade 
Vamos fazer um filme. 
E hoje em dia, como é que diz eu te amo? 
(RENATO RUSSO, s.d.). 

 

Afinal, o que podemos aprender com os bilhetes das crianças? 

Após esta pesquisa, posso responder a este questionamento, que muito 

podemos aprender! Os afetos e emoções estão presentes no cenário pedagógico e 

podem ser a propulsão para a construção do aprendizado e assim do conhecimento. 

Entretanto, por estarem inscritos na ordem do inconsciente escapam todo tempo, 

não sendo possível mensurá-los, medi-los e, muito menos, encaixotá-los. Desse 

modo, tarefa árdua é situá-los no cenário pedagógico, contudo, é inegável sua 

presença. É indispensável que o professor coloque o conhecimento no lugar dos 

afetos que são a ele direcionados pelos alunos através da relação transferencial, por 

meio dos bilhetinhos, falas, comportamentos, etc. 

Piaget (2005, p.19), em seu livro Inteligência e Afetividade nos fala que “não 

há mecanismo cognitivo sem elementos afetivos [...]. Tampouco há um estado 

afetivo sozinho sem elementos cognitivos”7. Ou seja, elementos afetivos/cognitivos 

são indissociáveis. 

As análises dos bilhetinhos das crianças me permitiram refletir sobre as 

marcas de aprendizagens, afetos e emoções contidas nos referidos bilhetes, e de 

ratificar que o afeto, o lúdico e o trabalho com Projetos podem contribuir para a 

construção da aprendizagem dos alunos e para abrir espaço, o que sempre busquei, 

para o prazer e a alegria na sala de aula. 

Logo, podemos inferir, que a figura do professor e a proposta de trabalho de 

que se utiliza é importante na colaboração desta construção de aprendizagens. Bem 

como seu olhar atento, seu planejamento de “caráter intencional [...], mas repleto de 

espaços para o inesperado, para o surgimento do que ainda não existe, do que não 

se sabe” (FORTUNA, 2000, p.160). 

                                            
7 Tradução livre da autora. 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

DEBAS - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS BÁSICOS 

 

Porto Alegre, ____ de ______________de 2010. 

 

 

SENHOR/A DIRETOR/A: 
 

Ao cumprimentá-lo/a apresentamos a V.Sa. a/o universitária/o LIGIANA 

ROCHA DE SOUZA, regularmente matriculada/o no Curso de Pedagogia.  

 

Solicitamos permissão para que a/o aluna/o possa realizar trabalho prático de 

pesquisa educacional para fins do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 

Vale mencionar que o comprometimento tanto da instituição como da/o 

aluna/o que ora se apresenta é de respeitar os valores éticos que permeiam esse 

tipo de trabalho. Desta forma, informamos que quaisquer dados obtidos junto a esta 

instituição estarão sob sigilo ético. 

 

Desde já agradecemos sua atenção e cooperação. 

 

 

_______________________________ 

Darli Collares 

Professor/a Orientador/a do TCC 

 

 


