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Apresentação
A interpretação de gráficos é uma habilidade estratégica da cultura científica, uma vez que ela constitui um meio de expressão
e representação de informações relevantes para a comunicação
científica, que deve fomentar o desenvolvimento de habilidades
relacionadas com a atividade científica.
O ensino de Ciências Naturais deve inserir os estudantes
na cultura científica em processos de enculturação científica.
Dentre esses processos, hoje se fala da alfabetização gráfica,
considerada como o conhecimento e a habilidade para representar a informação científica visualmente e a habilidade para
compreender as representações gráficas dos outros. Dessa forma,
os gráficos, como representação semiótica, apresentam um
crescente protagonismo nos processos de ensino e aprendizagem
das disciplinas científicas e nos processos de enculturação
científica do estudante.
Como explica Lemke (1997), a aprendizagem é produzida
não apenas por meio da linguagem (oral ou escrita), como
também por via de diferentes tipos de representações em processos que não são espontâneos e que precisam ser ensinados
de formas explícitas.
Se considerarmos a dimensão comunicativa da aprendizagem das ciências, fica clara a importância do uso da linguagem
científica e, entre essas linguagens, os gráficos como linguagem
simbólica que tem um papel importante na representação dos
fenômenos e processos das Ciências Naturais. Essas representações têm seus códigos particulares, que são próprios da
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linguagem gráfica e que precisam ser conhecidos para que elas
possam ser construídas e interpretadas. Consequentemente, a
interpretação que se faz do gráfico supõe uma dada habilidade
geral.
Diante do exposto, torna-se evidente que os gráficos
utilizados na aprendizagem da Química têm suas características próprias e que é necessário dedicar tempo a ensinar essas
particularidades na sua construção e interpretação por meio
de um diálogo construtivo com os gráficos enquanto representações gerais.
Nessa perspectiva, a interpretação de gráficos constituise como um procedimento do uso da linguagem científica,
associado à construção, comunicação e à interpretação de
informações, assim como estratégia central na aprendizagem da
Química Escolar. A interpretação de gráficos não é uma tarefa
trivial; em geral, exige que se mobilizem diferentes saberes,
ações e operações em estreita união com aspectos coletivos.
Embora sejam importantes o ensino e a aprendizagem
dos gráficos cartesianos nas ciências, as investigações nessa
temática evidenciam que os estudantes continuam apresentando
grande dificuldade para compreendê-los e para interpretá-los.
A fim de explicar essas dificuldades, têm sido discutidos fatores como deficiências no desenvolvimento cognitivo (BERG;
SMITH, 1994) e/ou nas habilidades de construir e interpretar
gráficos (MCMANN; MCMANN, 1987), bem como a necessidade
de converter-se um gráfico em outros tipos de representação
para poder interpretar as informações (DUVAL, 1988), além do
uso passivo dessas representações nas salas de aula sem sua
construção e interpretação por parte dos estudantes (AINLEY;
NARDI; PRATT, 2000).
As pesquisas desse campo científico, em contiguidade, têm
mostrado que as dificuldades dos estudantes estão associadas ao
ensino e à formação de seus professores. Por isso, a escolha pela

8

formação inicial de futuros professores de Química justifica-se
como objeto deste livro e da pesquisa que o embasou.
Nessa linha, desvela-se que as exigências para o ensino
da Química na escola do século XXI demandam formas inovadoras de organizar o processo de ensino-aprendizagem.
Como proposta de uma abordagem inovadora para a formação
de habilidades, a Teoria da Formação por Etapas das Ações
Mentais e dos Conceitos, de P. Ya. Galperin, mostra-se como
uma importante alternativa didática.
Este livro é resultado dos estudos desenvolvidos
durante uma pesquisa de Doutoradono Grupo de Pesquisa
em Aprendizagem, Formação e Profissionalização Docente do
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), conduzida pelo Prof.
Dr. José Everaldo Pereira, e vinculada ao projeto de pesquisa
“Aprender a ensinar habilidades cognitivo-linguísticas como
ferramentas na Educação em Ciências: uma abordagem baseada
na Teoria de Formação das Ações Mentais e dos Conceitos de
P. Ya. Galperin”, sob a coordenação do Prof. Dr. Isauro Beltrán
Núñez e do projeto de Ações Acadêmicas da Comperve-UFRN.
Ao perceber o papel significativo da interpretação de
gráficos cartesianos no processo de ensino e aprendizagem
da disciplina de Química, os pesquisadores propuseram-se
ainvestigar o processo de formação da habilidade de interpretar
gráficos cartesianos em licenciandos em Química com base nos
aportes teóricos e metodológicos da Teoria da Formação por
Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos, de P. Ya. Galperin.
Piotr Yakovlevich Galperin foi contemporâneo de Leontiev
na escola de Jarkov e continuador das ideias deste e de Vygotsky.
Sua teoria advém da ideia de que, por meio de um ensino planejado, é possível alcançar a formação de processos mentais a
partir da atividade externa.
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Este estudo buscou apresentar uma proposta que rompesse com a forma tradicional com que se vem trabalhando a
interpretação de gráficos cartesianos enquanto casos particulares, sem se revelar sua essência. Por meio da Teoria da Formação
por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos, de Galperin,
estudou-se o processo de formação dessa habilidade a partir de
uma Base Orientadora da Ação (BOA) tipo III. Essa metodologia
é uma via para garantir a internalização da estrutura operacional da habilidade do plano externo, com apoio, de forma
materializada e detalhada, à forma mental, o que possibilita a
independência cognoscitiva na solução de situações-problema
dentro dos limites de generalização.
Este livro está organizado em seis capítulos, em que o
primeiro trata das dificuldades apresentadas por alunos e professores para a interpretação de gráficos cartesianos, tomando
por referência pesquisas de vários autores que se debruçaram
sobre essa temática e buscando relacioná-las à interpretação
de gráficos cartesianos no ensino da Química do ensino médio.
Discute-se também o ensino de procedimentos/habilidades nas
ciências, a interpretação de gráficos cartesianos inserida nesse
contexto e a formação inicial de professores de Química para
formar habilidades no ensino médio.
No segundo capítulo,realiza-se uma discussão teórica
sobre os fundamentos da Teoria da Formação por Etapas das
Ações Mentais e dos Conceitos, de P. Ya. Galperin, como estratégia para a formação de habilidades. Explicita-se, nesse capítulo,
os fundamentos da teoria de Galperin, com ênfase no processo
de interiorização da orientação como componente estratégico
na realização da atividade e segundo determinados indicadores
de sua qualidade. Essa reflexão subsidia o planejamento da
Unidade Didática, o processo formativo da habilidade e as
análises dos dados levantados na pesquisa.
No terceiro capítulo, apresenta-se o percurso metodológico da pesquisa, norteador desta publicação, organizado em
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três momentos: (1) estruturação do sistema didático, parte em
quesão tratados os critérios para a definição dos pressupostos,
objetivos e organização do conteúdo; (2) desenvolvimento da
experiência formativa, em que são apresentados os instrumentos
para coleta de dados que foram levantados no processo de
formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos;
e, por fim, (3) estratégias de organização e análise de dados.
Os quarto e quinto capítulos trazem os resultados da
pesquisa. No capítulo quatro, é detalhado o processo de desenvolvimento do Sistema Didático, revelando-se os procedimentos
realizados para se determinar o invariante da habilidade de
interpretar gráficos cartesianos por meio do Método Teórico da
Atividade proposto por Talízina (1988), resultando no modelo
da atividade ou Base Orientadora da Ação (BOA) tipo III, referência a ser utilizada pelo professor para o desenvolvimento
do processo formativo. Igualmente, são explicitados como se
desenvolveram o levantamento, a seleção e a organização dos
gráficos cartesianos utilizados nas tarefas do processo de formação da habilidade, assim como o sistema de tarefas utilizado
em cada uma das etapas da assimilação.
No quinto capítulo, são apresentados e debatidos os
resultados do desenvolvimento da experiência formativa fundamentada na teoria de Galperin. A organização do capítulo
está disposta no diagnóstico inicial da habilidade, seguido
do desenvolvimento do processo de formação da habilidade,
concluindo-se com o controle final da formação e a avaliação do
processo formativo pelos estudantes do curso de Licenciatura
em Química da UFRN.
O sexto e último capítulo apresenta as considerações
finais sobre o estudo e a discussão sobre as propostas para
continuidade e ampliação de pesquisas na formação de habilidades fundamentadas na Teoria da Formação por Etapas das
Ações Mentais e dos Conceitos, de P. Ya. Galperin, destacando-se
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fatores que facilitaram e fatores que dificultaram o processo
de formação.
A experiência formativa apontou fatores que possibilitaram a elevação do nível de desenvolvimento da habilidade nos
estudantes a partir de seu envolvimento direto na elaboração
da orientação, na estruturação da invariante da habilidade,
na resolução das tarefas de forma colaborativa e explorando o
uso da linguagem. O processo formativo planejado dessa forma
permitiu a assimilação da orientação do sistema de operações
da habilidade ao nível mental de forma sólida, generalizada,
possibilitando a atividade independente, consciente e com
alto poder de transferência a novos contextos. Esse conhecimento profissional na formação inicial dos professores de
Química fornece uma nova experiência de como ensinar sob
uma nova perspectiva, o que contribui com a profissionalização
da docência.
Esperamos que este livro, um produto dos projetos de
pesquisa,“Aprender a ensinar habilidades cognitivo-linguísticas como ferramentas na Educação em Ciências: uma abordagem baseada na Teoria de Formação das Ações Mentais e dos
Conceitos de P. Ya. Galperin”, financiado pelo CNPQ e Ações
Acadêmicas da Comperve-UFRN, possa auxiliar os professores
de Ciências Naturais na compreensão de processos de formação
de habilidades gerais relacionadas com a atividade científica e
com a aprendizagem das ciências, potencializando o desenvolvimento integral dos estudantes.

José Everaldo Pereira e Isauro Beltrán Núñez
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1 Introdução
No início do século XXI, temos passado por uma época de muitas
mudanças e avanços na sociedade científica e tecnológica, os
quais tem atingido desde o perfil político da maioria das nações,
passando pelas mudanças sociais e culturais e alcançando os
processos de globalização e expansão criativa das tecnologias.
Nesse contexto de inovação e desenvolvimento, a compreensão das ciências e da tecnologia tem se demonstrado decisiva
para a inclusão dos estudantes nessa sociedade, uma vez que
estar inserido nessa conjuntura capacita-os a intervir com
discernimento na definição das políticas públicas em ciência
e tecnologia que impactam em suas vidas. Afinal, compreender as ciências e suas aplicações tecnológicas influi de modo
expressivo na vida pessoal, social, profissional e cultural de
todas as pessoas (OCDE, 2009a).
A sociedade atual, portanto, exige de nossos jovens
uma competência1 científica geral. Segundo os pressupostos
do Programme for International Student Assessment (Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes – Pisa) a definição
de competência científica faz referência ao grau ao qual um
indivíduo:
1

Neste estudo, entende-se por competência a definição dada pela
OCDE através de seu projeto Definición y Selección de Competencias
(DeSeCo): “a capacidade de responder a demandas complexas e levar
adiante tarefas diversas de forma adequada. Supõe uma combinação
de habilidades práticas, conhecimentos, motivação, valores éticos,
atitudes, emoções e outros componentes sociais e de comportamento
que se mobilizam para atingir uma ação eficaz”.
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- possui conhecimento científico e o emprega para identificar
perguntas, adquirir fenômenos científicos e extrair conclusões baseadas naevidência sobre temas relacionados com a
ciência; entende as características distintivas da ciência como
forma de conhecimento e investigação; demonstra que sabe
como a ciência e a tecnologia influenciam no nosso entorno
intelectual e cultural; se interessa por temas científicos como
um cidadão que reflete (OCDE, 2009a, p. 33).

Essa competência científica implica tanto na compreensão
de conceitos científicos como na capacidade de aplicar uma
perspectiva científica e de pensamento, fundamentando-se
em provas científicas (OCDE, 2009a).
Desse modo, muito além do que treinar o sujeito para
habituar-se ou utilizar-se das novas tecnologias da informação
ou técnicas de pesquisa, educar nesta sociedade do século XXI
significa formar um cidadão crítico que possua como ideal o
desenvolvimento humano e que tenha amplas competências
que lhes permitam ter um desempenho ativo nas tomadas de
decisões abalizadas no conhecimento científico. Esse sujeito
precisa ser ensinado e capacitado a “aprender a aprender” e a
lidar com atitude positiva diante das sucessivas e aceleradas
transformações tecnológicas e científicas.
Para Pérez Gómez (2007a), o ensino cotidiano e os costumes do passado não são suficientes para enfrentar os desafios
do presente e as exigências do futuro. Na concepção do autor,
o novo cenário social demanda mudanças substanciais na
formação dos futuros cidadãos, nos sistemas educativos, nas
escolas, no currículo, nos processos de ensino e aprendizagem
e, consequentemente, nos professores.
Concernente às inovações nos processos de ensino-aprendizagem, a escola do século XXI tem como ponto categórico a
necessidade de desenvolver o pensamento do indivíduo e não
apenas as disciplinas. Se no processo de ensino-aprendizagem
de conteúdos disciplinares, que não chegam a ter sentido para os
estudantes, educadores e educandos não buscarem reconstruir
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suas teorias cotidianas, seus modos habituais de pensar, sentir
e atuar, tal processo talvez gere êxito escolar ou acadêmico,
porém estará contribuindo com a produção de um grave fracasso
educativo, pessoal e social (PÉREZ GÓMEZ, 2007a).
O novo modelo de sociedade, dita da informação e do
conhecimento, portanto, exige da educação demandas diferentes
daquelas exigidas em grande parte do século XX. Requer-se da
educação a atribuição de desenvolver em todos os cidadãos a
capacidade de aprender ao longo da vida.
Nesse panorama, não é o problema principal para a educação a quantidade de informação que as pessoas recebem, mas
sim a sua qualidade: a capacidade para entendê-la, processá-la,
selecioná-la, organizá-la e transformá-la em conhecimento, bem
como saber utilizá-la nas mais distintas situações e contextos
em virtude dos valores e intenções dos projetos pessoais e da
sociedade (PÉREZ GÓMEZ, 2007b).
Em prol dessa perspectiva, a alfabetização científica
norteia-se pelo intento de proporcionar aos estudantes os
conhecimentos, habilidades e atitudes que lhes permitam
compreender e saber aplicar os saberes científicos para se
desenvolverem como cidadãos na sociedade do século XXI.
Em consonância com essa concepção, inclui-se o que
se tem identificado como alfabetização gráfica, que, segundo
Barquero, Schotz e Reuter (2000), corresponde ao conhecimento
sobre as possibilidades de mostrar informações visualmente,
a habilidade de comunicar informações com desenhos reais,
gráficos ou diagramas e a habilidade para compreender os
produzidos pelos outros. A alfabetização gráfica compreende
todo o reconhecimento da sintaxe da linguagem gráfica e deve
ser objeto de ensino e atualização por toda a educação básica e
ensino superior, incluindo-se nesta última a formação inicial
docente, sobretudo quando consideramos a relevância de sua
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aplicação nas atividades científicas e na geração e uso das
tecnologias.
Na educação científica, é necessário que os alunos não
aprendam apenas teorias, leis e conceitos, mas igualmente
desenvolvam habilidades que lhes proporcione possibilidades
de buscar conscientemente soluções para os desafios que surgirem. Diante dessa expectativa, a escola não deve preparar
os estudantes somente em termos dos conceitos teóricos ou
mesmo do sistema de conhecimentos específicos das mais
diversas disciplinas, mas sim, conduzi-los a vencer os desafios
propostos pelas ciências na perspectiva do saber fazer.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do
Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 2002a) – o ensino de Ciências
Naturais deve buscar objetivos educacionais de maior ambição
formativa, tanto em relação à natureza das informações tratadas, dos procedimentos e atitudes envolvidas, como em termos
das habilidades, competências e dos valores desenvolvidos. A
partir do desenvolvimento de competências e habilidades, os
PCNEM afirmam que o aprendizado deve
contribuir não só para o conhecimento técnico, mas também
para uma cultura mais ampla, desenvolvendo meios para a
interpretação de fatos naturais, a compreensão de procedimentos e equipamentos do cotidiano social e profissional,
assim como para a articulação de uma visão do mundo natural
e social (BRASIL, 2002a, p. 7).

O desenvolvimento de habilidades na educação em
ciências deve conduzir a um aprendizado de caráter teórico e
prático para a compreensão dinâmica e crítica da relação entre
o homem, a natureza e a sociedade.
Corroborando com essa óptica, Pozo e Gómez Crespo
(2009) estabelecem cinco metas fundamentais como fins da
educação científica:
•
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•

O desenvolvimento de habilidades cognitivas e de
raciocínio científico.

•

O desenvolvimento de habilidades experimentais e
de resolução de problemas.

•

O desenvolvimento de atitudes e valores.

•

A construção de uma imagem da ciência (POZO;
GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 27, grifos nossos).

Nesse contexto da educação científica, considerando que
a Química, a Física e a Biologia caracterizam-se pela observação,
manipulação e pelo controle que realizam os cientistas sobre
os fenômenos naturais, torna-se necessário construir diversos
modelos para esses fenômenos. Esses modelos, por sua vez, estão
expressos em distintos sistemas de representação externa, ou
seja, sistemas de símbolos sob a forma de diferentes registros
semióticos. As referidas representações podem ser de diversos
tipos: enunciados, diagramas, ilustrações, gráficos cartesianos,
equações etc. Por outro lado, essas representações externas,
além de servirem para representar os fenômenos estudados
pelas ciências, são usadas como ferramentas para comunicar os
resultados de trabalhos científicos. Assim, tais representações,
suas características, sua natureza e diversidade, como também
suas interpretações devem ser consideradas como parte da
linguagem das ciências e como tema de investigação para a
didática das ciências.
Perpassando tal compreensão, os Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 2002a), em suas
orientações gerais, apontam o desenvolvimento das capacidades
de representação e comunicação entre as competências e habilidades necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem na
área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias,
em articulação com as demais áreas. Essas capacidades representacionais e comunicacionais estão elencadas em três eixos:

17

Formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos

•

Interpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, expressões, ícones...).

•

Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a produção, análise e
interpretação de resultados de processos e experimentos científicos e tecnológicos.

•

Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre
valores de variáveis, representados em gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando previsão de tendências, extrapolações e interpolações e
interpretações (BRASIL, 2002a, p. 12).

O mesmo documento, nas orientações específicas para as
disciplinas da área, dispõe como alguns dos principais objetivos
formativos:
Na Biologia,
•

Apresentar, de forma organizada, o conhecimento
biológico apreendido, através de textos, desenhos,
esquemas, gráficos, tabelas, maquetes etc.

•

Conhecer diferentes formas de obter informações
(observação, experimento, leitura de texto e imagem,
entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema
biológico em estudo (BRASIL, 2002a, p. 21).

Na Física,
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•

Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações
matemáticas gráficas para a expressão do saber físico.
Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens
matemática e discursiva entre si.

•

Expressar-se corretamente utilizando a linguagem
física adequada e elementos de sua representação
simbólica. Apresentar de forma clara e objetiva o
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conhecimento apreendido, através de tal linguagem
(BRASIL, 2002a, p. 29).
Na Química,
•

Compreender os códigos e símbolos próprios da
Química atual.

•

Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da Química e vice-versa. Utilizar a representação
simbólica das transformações químicas e reconhecer
suas modificações ao longo do tempo.

•

Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em Química: gráficos, tabelas e relações
matemáticas (BRASIL, 2002a, p. 39).

Ainda na Química, em relação à elaboração de atividades
experimentais, os PCNEM consideram importante o desenvolvimento de habilidades cognitivas, tais como controle de variáveis,
tradução da informação de uma forma de comunicação para
outra, como gráficos, tabelas e equações químicas.
Nesse sentido, aprender ciências pressupõe aprender a
falar e a escrever sobre as ciências. Para tanto, é preciso considerar que a aprendizagem e o ensino das ciências se expressam
por meio das diversas linguagens: falada, escrita, do cotidiano,
científica, gráfica, entre outras, utilizando diferentes sistemas
de signos. É nessa perspectiva que Núñez (2012, p. 11) postula
que “as linguagens, falada e escrita,são os sistemas simbólicos
usados para construir, interpretar, descrever, explicar, justificar e apresentar, dentre outras habilidades, os processos e
argumentos científicos”.
O ensino de ciências deve possibilitar um processo de enculturação científica, ou seja, temos que fazer com que os estudantes entendam e participem da cultura científica fazendo
com que pratiquem seus valores, suas regras e, sobretudo, as
diversas linguagens das ciências. Para fazer ciência, para falar
ciência, para ler e escrever ciência, é necessário combinar de
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muitas maneiras o discurso verbal, as expressões matemáticas, as representações gráficas (CARVALHO, 2010, p. 283).

O conceito de enculturação científica é discutido desde
o ponto de vista da alfabetização cientifica e do letramento
científico, que avaliam a ciência como elemento da cultura. O
ensino de ciências, dessa forma, deve promover a aproximação
dos estudantes a essa parte da cultura universal (NÚÑEZ, 2012).
O uso do termo enculturação científica parte do pressuposto de
que o ensino de ciências pode e deve gerar condições para que
os estudantes, além da cultura religiosa, social e histórica que
trazem consigo, possam também fazer parte de uma cultura
em que as noções, ideias e conceitos científicos pertençam
a seu corpus (SASSERON; CARVALHO, 2011). Sendo assim, a
aprendizagem das linguagens das ciências deve ser inserida
na cultura científica, uma vez que o conhecimento não deve
estar fora das circunstâncias nas quais é ensinado, aprendido
e utilizado.
Para Brown, Reveles e Kelly (2005), a alfabetização e o
letramento científico significam a utilização de termos técnicos,
a aplicação de conceitos científicos, a avaliação de argumentos
fundamentados em evidências e a definição de conclusões a
partir de elementos apropriados. Estando a linguagem científica
inserida no contexto da alfabetização, letramento e enculturação
científica, aquela deve ser objeto da formação dos professores
e da aprendizagem dos estudantes. Assim, a aprendizagem das
ciências está sujeita a um processo de letramento, “em que
os alunos vão se tornando cada vez mais hábeis em usar os
diferentes gêneros da ciência escolar e atribuem significado
ao que estão fazendo em sala de aula” (MORTIMER; VIEIRA,
2010, p. 302).
Segundo Bolívar Botía e Bolívar Ruano (2012), o ato de
ensinar não é uma tarefa simples, principalmente quando se
considera que está em jogo o futuro da educação de nossos
jovens. O ensino não é uma tarefa que pode ser praticada, como
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por vezes alguns tentam crer, naturalmente. A familiaridade
cotidiana com a educação dá origem a entender, erroneamente,
que uma vez que todos ensinam qualquer um também pode
ensinar. Porém, os autores reforçam que esta não é uma atividade simples. Ensinar é uma atividade que requer um trabalho
especializado e alta qualificação para saber como conduzi-la com
qualidade para atingir seus objetivos. É, portanto, necessário
ao professor em formação inicial aprender a ensinar.
Para Marcelo (2012), são indispensáveis boas políticas de
formação inicial de professores que lhes assegurem as competências a serem requeridas ao longo de sua trajetória profissional,
uma vez que a aprendizagem dos alunos depende em grande
parte do que os professores conhecem sobre o que ensinam e
o que podem fazer com esse conhecimento.
Com uma visão análoga a esses autores em alguns pontos,
Imbernón (2012) afirma que o processo de aprender a ensinar
no professor em formação vai além de conhecer as teorias psicopedagógicas ou técnicas metodológicas, estimular e favorecer
a colaboração com outros profissionais. É preciso interagir e
aprender com seus pares, ampliar a comunicação entre os especialistas, desenvolver a consciência de que ensinar e aprender
são atividades complexas e que o ensino está imbuído de muita
diversidade. Para tanto, conhecer as necessidades dos alunos
e do contexto é essencial para um bom desenvolvimento da
aprendizagem.
O ensino das Ciências Naturais no ensino médio tem
sido indicado como o espaço em que estudantes e docentes
vivenciam processos de construção de sentidos e de significados, a partir do diálogo das ciências e destas com os espaços
culturais e com o ambiente. A reflexão – derivada de práticas
próprias ao contexto científico como a descrição, a ordenação,
a leitura, a interpretação, entre outras, combinadas com as
práticas culturais – contribui para a melhor compreensão do
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sentido de estudar, de ensinar e de aprender pelos professores
em formação (SILVA; CICILLINI, 2012).
Para Núñez (2012, p. 49):
Aprender a ensinar ciências significa a apropriação de conhecimentos, habilidades, competências nas bases teóricas em
que se fundamenta a Didática das Ciências. Os futuros professores devem aprender a tomar decisões de natureza didático
pedagógica, a questionar o pensamento didático tradicional,
a inovar e desenvolver uma prática de ensino ética, pautada
pela responsabilidade social de garantir aos estudantes o
direito constitucional de aprender e desenvolverem-se como
cidadãos críticos.

O professor que ensina ciências, entre eles os professores
de Química do ensino médio, é um profissional que desenvolve
sua atividade num contexto escolar complexo e dinâmico, na
base de saberes e competências específicas para ensinar (NÚÑEZ,
2012). O aprender a ensinar é fundamental durante a formação
inicial dos professores. É este o ambiente que deve preparar o
futuro docente para sua vida profissional, garantindo-lhe uma
formação que o permita crescer profissionalmente e possibilite,
consequentemente, um ensino de qualidade para seus futuros
estudantes.
Para Galagovsky (2007), as disciplinas científicas, entre
elas a Química, usam linguagens complexas e, segundo abordagens recentes, aprender ciência é aprender a falar ciência. As
linguagens da Química são, especialmente, difíceis de processar
pelas mentes dos estudantes, ou seja, uma mesma representação
(verbal, gráfica, de fórmulas, entre outras) pode remeter a
significados diferentes quando é interpretada por um professor
ou por um aluno. A interpretação de gráficos cartesianos como
conteúdo específico do conhecimento profissional do professor
de Química deve ser aprendida por estes para que possam
ensinar adequadamente a seus alunos.
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Ensinar ciência contempla, portanto, ensinar a ler e
entender sua linguagem, compreender sua estrutura sintática
e discursiva, o sentido de seu léxico, interpretando suas representações semióticas, sejam elas, fórmulas, esquemas, gráficos,
diagramas, tabelas etc.
Papert (1993), Roth e Bowen (1999) enfatizam a importância
das representações semióticas na aprendizagem, argumentando
que a construção e a interpretação dessas representações são
cruciais para se aprender ciências e que os indivíduos estão
imersos numa cultura visual repleta de representações.
Entre as principais representações semióticas empregadas
nas Ciências Naturais, diversos autores (DUVAL, 1988, 1996, 1999,
2003; DOLORES, 2008; GARCÍA; PALACIOS, 2005, 2007a) chamam a
atenção para a importância que têm as representações gráficas,
sobretudo as representações de gráficos cartesianos, como formas
de comunicação científica e como ferramentas para o trabalho
didático. De fato, é comum que as representações gráficas cartesianas sejam utilizadas nos múltiplos meios de comunicação,
para ilustrar temas variados, como a variação de preços por
meio do tempo, o crescimento ou decrescimento da economia e
o desempenho de candidatos em campanhas eleitorais.
De acordo com Dolores (2008), independente do que se trate
nos gráficos ensinados na escola, a criação de uma visualização
clara e compreensível de dados a partir dessas representações
tem uma particular relevância em todos os ramos da ciência
e na vida cotidiana. No campo das Ciências Naturais, o uso de
gráficos cartesianos é especialmente importante para a representação e difusão dos resultados das investigações científicas,
tanto em revistas especializadas como em livros texto (BOWEN;
ROTH; MCGINN, 1999). Segundo Bengtsson (1999), no contexto
educacional, pode-se afirmar que há
uma grande quantidade de ocasiões nas quais é necessária a
habilidade para manejar informações a partir de gráficos [...]
e [...] esta habilidade é particularmente importante no ensino
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e na aprendizagem das ciências onde os gráficos são utilizados
frequentemente com usos comunicativos (BENGTSSON, 1999,
p. 565).

Nessa mesma linha, De Guzmán (1984) propõe que a
construção de gráficos cartesianos e sua interpretação sejam
consideradas como temas pertencentes ao conhecimento básico
que um cidadão deve possuir. Um dos objetivos básicos do
ensino das ciências deve ser que os estudantes aprendam a
analisar e interpretar adequadamente os dados das representações gráficas (CAMPANÁRIO; OTERO, 2001; BRASIL, 2002a). A
alfabetização gráfica é uma das necessidades latentes para a
educação do século XXI, não só na escola, mas também para o
entendimento de diversas representações cotidianas.
A aprendizagem das Ciências Naturais abrange, entre
outras competências e habilidades, saber construir e interpretar gráficos – seja ou não a partir de dados experimentais – e
as formalizações teóricas das ciências (NÚÑEZ; SILVA, 2008).
Os gráficos cartesianos, nas disciplinas da área de Ciências
Naturais, são utilizados para visualizar conceitos, fenômenos e
as relações abstratas entre eles, simplificando o que é complexo
e permitindo transformar o abstrato em concreto (GARCÍA;
PALACIOS, 2007b). Como representação semiótica no âmbito
da linguagem da Química, os gráficos cartesianos tratam de
organizar e apresentar os dados obtidos das relações entre
variáveis experimentais, ou não, de modo a facilitar sua análise
e interpretação.
A Química usa amplamente os modelos, ou seja, representações simplificadas ou idealizadas, por intermédio de símbolos,
fórmulas, convenções e códigos. Destarte, é indispensável que o
aluno desenvolva competências e habilidades apropriadas para
utilizar tal linguagem, sendo capaz de entender e empregar, a
partir das informações fornecidas, a representação simbólica
das transformações químicas (BRASIL, 2002a).

24

José Everaldo Pereira e Isauro Beltrán Núñez

De maneira geral, o desenvolvimento de habilidades
no domínio da representação e da comunicação, na área das
Ciências da Natureza, envolve características a serem abordadas
em todas as disciplinas da área. Entre essas competências, as
Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN+ (BRASIL, 2002b) – citam:
Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes
linguagens e representações: sentenças, equações, esquemas,
diagramas, tabelas, gráficos e representações geométricas
(BRASIL, 2002b, p. 27).

Analisando as habilidades e competências associadas à
Química, na perspectiva dos PCN+ (BRASIL, 2002b), temos:
Ler e interpretar informações de dados com diferentes linguagens ou formas de representação, como símbolos, fórmulas
e equações químicas, tabelas, gráficos, esquemas, equações;
selecionar e fazer uso apropriado de diferentes linguagens e
formas de representação, como esquemas, diagramas, tabelas,
gráfico, traduzindo uma nas outras (BRASIL, 2002b, p. 89).

É relevante considerar que a utilização dos gráficos cartesianos na representação dos fenômenos químicos facilita a
percepção, reduzindo a dificuldade dos estudantes do ensino
médio na busca por informações. No desenvolvimento do processo de ensino da Química escolar, torna-se fundamental o
manuseio das diversas representações semióticas, entre estas,
os gráficos cartesianos, pois, como afirma Duval (1999, p. 60):
A diversificação das representações semióticas (externas)
de um mesmo objeto aumenta a compreensão conceitual
dos sujeitos, pois a compreensão conceitual aparece ligada
ao descobrimento de uma invariância entre representações
semióticas heterogêneas.

Para a elevação do grau de desenvolvimento dos alunos
nos conceitos científicos, torna-se imprescindível a diversificação dos tipos de representações semióticas que representam tais
conceitos. A utilização de representações que utilizam registros
semióticos distintos pode proporcionar muitas possibilidades
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para melhorar a aprendizagem dos estudantes e seu uso simultâneo tem um efeito sinérgico e favorece a construção de modelos
mentais coerentes por parte dos estudantes (SEUFERT, 2003).
Reafirmando o uso de gráficos cartesianos como formas
de representação de fenômenos naturais, podemos justificá-los
segundo três aspectos expostos por Selva (2003):
a. Os gráficos cartesianos são ferramentas simbólicas
bastante ricas, do ponto de vista dos conceitos que
permitem abordar;
b. A construção e a interpretação de gráficos implicam na transformação de elementos de um sistema
simbólico (linguagem natural, tabelas, banco de
dados, levantamentos experimentais) para outro
sistema simbólico com um apelo visual mais atrativo:
o gráfico. Ou seja, é uma ferramenta que permite a
organização e análise de informações complexas de
uma forma mais clara e coerente; e
c. O tratamento de informação, a partir do uso de gráficos na organização e análise das informações, permite
a integração entre diversas disciplinas escolares e o
conhecimento cotidiano.
A interpretação de gráficos é um procedimento do uso da
linguagem científica, associado à construção, comunicação e à
interpretação de informações, assim como estratégia central
na aprendizagem da química escolar. Schnotz e Banert (2003)
acreditam que os gráficos cartesianos têm como função resumir,
reordenar e expor as informações implícitas nos fenômenos
químicos. A partir de seu uso, pode-se ilustrar padrões de
covariação entre suas variáveis e, por conseguinte, fazer inferências sobre o fenômeno.
Para Núñez, Ramalho e Pereira (2011, p. 4),
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Aprender a linguagem da Química implica que os textos
produzidos – ou seja, o que os alunos dizem – tenham sentido
para a Ciência. Dessa forma, a aprendizagem da Química não
se separa das formas diversas nem da estrutura (semântica e
sintaxe) da linguagem dessa área de conhecimento.

Ratificando essa afirmação teórica, fenômenos químicos
como as leis dos gases, pressão de vapor, aquecimento, diagramas de fase, curvas de solubilidade ou velocidade de reação
são estudados e representados por meio da construção e da
interpretação de gráficos cartesianos (PADILLA et al., 1986).
Segundo García (2005), a maioria dos livros de Química
aborda as representações por gráficos cartesianos nos temas
referentes à termodinâmica e termoquímica, cinética química e
ao comportamento dos gases. Tem-se, igualmente, encontrado
estudos, mesmo que com menor frequência, que utilizam os
gráficos cartesianos para explicar temas como as relações
matéria-energia, as reações estequiométricas, o enlace químico,
ordenamento periódico e soluções e a eletroquímica.
Assim, torna-se muito mais relevante considerar que
algumas das dificuldades enfrentadas por parte considerável
das pessoas em interpretar gráficos apresentados nos meios
de comunicação tem relação com a carência de informação
estabelecida durante o ensino escolar. Quando se abordam essas
temáticas na sala de aula, na maioria das vezes, trabalham-se
apenas com exercícios isolados, de maneira descontextualizada
(CAMILLO, 2006).
Essa abordagem descontextualizada não contabiliza que
os gráficos cartesianos são representações semióticas utilizadas
no ensino de Química como eixo de ligação entre os dados experimentais e as formalizações científicas, isto é, são utilizados
para determinar as relações entre as variáveis que intervêm
nos fenômenos e, assim, poder materializá-los em modelos. No
ensino das ciências, os gráficos auxiliam na visualização de
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conceitos e relações abstratas, difíceis de serem compreendidos
em outros tipos de representações (GARCÍA; PALACIOS, 2005).
Para Duval (1996), uma das grandes dificuldades na aprendizagem das matemáticas e das Ciências Naturais reside na falta
de capacidade dos alunos de reconhecer e executar mudanças
de registro semiótico, identificando, por sua vez, que umas
dessas mudanças de registro são mais complexas que outras.
Entre elas, está a mudança de registro de uma informação
apresentada em um gráfico cartesiano para a linguagem escrita
a partir de sua intepretação.
Quanto ao processo de interpretação de gráficos, questão central na modelação algébrica e nas representações de
fenômenos nas Ciências Naturais, cabe destacar que se trata
de processos nos quais os estudantes normalmente confundem
características topológicas de umasituação com aquelas características também topológicas de sua correspondente representação (LEINHARDT; ZASLAVSKY; STEIN, 1990; DOLORES, 2004,
2008; GARCÍA, 2005; GARCÍA; PALACIOS, 2005, 2007). É imperioso
perceber as diferenças entre os significados e os significantes,
reconhecendo, em particular, que os gráficos envolvem, assim
como outras formas simbólicas, relações arbitrárias, porém
convencionais, entre os objetos que são representados.
A necessidade do ensino de interpretação e construção de
gráficos está em conformidade com a formação de um cidadão
com habilidades e competências para sua inserção na sociedade
contemporânea, pois tais conteúdos favorecem o desenvolvimento cultural, científico e tecnológico, para a compreensão da
realidade e a abordagem de situações e problemas do cotidiano.
De tal modo, o estudo de gráficos contribui com a realização de projetos de investigação, favorecendo o desenvolvimento
de competências, como “criar questões e hipóteses, planejar
e realizar experiências, visando à obtenção de respostas para
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as questões formuladas, coletar e analisar dados bem como
tirar conclusões e comunicar resultados” (ROLOFF, 2005, p. 14).
Nesse cenário, gradualmente, torna-se mais importante e
necessário para a sociedade inserir nos currículos escolares as
demandas do universo científico e sócio cultural, de modo que
o aluno se identifique com o mundo conceitual discutido nos
bancos escolares, atribuindo sentido e significado aos conteúdos
disciplinares (RAMALHO; NÚÑEZ, 2011).
Entre as razões que levam os estudantes a ter dificuldades
de aprendizagem nos diversos níveis de ensino, está a falta de
compreensão sobre o uso de sistemas de representação externa
como ferramentas para o conhecimento (GARCÍA; PALACIOS,
2007b). Essas representações, suas características, sua natureza
e sua diversidade, como também suas formas de construção,
interpretação e transformação devem ser consideradas como
parte dos conteúdos a serem ensinados e aprendidos nas aulas
de Química, assim como são relevantes temas de investigação
para a Didática das Ciências Naturais e da Matemática (NÚÑEZ;
RAMALHO; PEREIRA, 2011).
Desenvolver esse tipo de atividade tem sido um desafio
para professores, estudantes, investigadores e para o sistema
educativo em geral (DOLORES, 2008). Segundo esse autor, apesar
da utilização dos gráficos pela sociedade em geral, e, de forma
mais específica, por determinadas comunidades de profissionais, sem dúvidas, o sistema educativo tem empenhado poucos
esforços pela formação de uma alfabetização científica que
permita compreender e utilizar mais adequadamente esse tipo
de representação semiótica.
Na sociedade do século XXI, urge a necessidade de promover a alfabetização gráfica dos estudantes. A escola e o corpo
docente são responsáveis pelo processo em que os estudantes
adquirem as habilidades necessárias e tornam-se efetivamente
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leitores críticos e não se resumem a meros decodificadores de
informações.
No ensino das Ciências da Natureza, é fundamental desenvolver habilidades que permitam tirar novas interpretações do
mundo que nos rodeia e, simultaneamente, dilatem capacidades
de pensamento e de ação, com elevado grau de transferência
para outras áreas curriculares e circunstâncias da vida presente
e futura. Entre as competências e habilidades que a Química
e os demais componentes curriculares dessa área necessitam,
está a interpretação de informação, ou seja, identificação de
relações entre variáveis a partir dos dados da observação.
Descrever, em poucas palavras, a informação mais relevante
de um gráfico e construir inferências a partir da informação
contida no gráfico também faz parte desse rol de necessidades.
Nesse novo contexto, o ensino da Química precisa promover o desenvolvimento de atividades (habilidades) investigativas
com uma atenção particular na inclusão e combinação de conteúdos atitudinais, procedimentais e conceituais. O professor
tem como função, nesse processo, selecionar, organizar e problematizar esses conteúdos com a finalidade de colaborar com
o progresso do desenvolvimento intelectual do aluno, com o seu
crescimento como indivíduo social e com o seu papel histórico.
De acordo com Delors (1999), a Reforma Curricular para o
ensino médio no Brasil apoia-se em princípios que caracterizam
uma verdadeira “revolução” nas formas de pensar o ensino, a
aprendizagem, a educação, no contexto escolar, inserida no
movimento internacional de transformar a escola no século
XXI. O ensino de Química, nas bases da proposta do ensino
médio para este século, sugere dialogar com as exigências de
uma nova sociedade, originado no campo das transformações
tecnológicas, econômicas, das novas formas de produção do
conhecimento; da globalização, não só das econômicas, como
também do conhecimento (NÚÑEZ, RAMALHO, 2007).
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Para Rodríguez e Granados (2009), a docência deste século
exige fortalecer a formação dos professores de modo que se
convertam em verdadeiros especialistas na sua própria prática
profissional, capazes de transformá-la com a finalidade essencial de melhorar a qualidade da educação que se faz. Sendo
assim, os professores de Química em formação inicial devem
apropriar-se profundamente dos saberes que pertencem ao
seu fazer profissional.
As habilidades fazem parte dos conteúdos do tipo procedimental, assim como, as destrezas e estratégias cognitivas, manipulativas, comunicativas e de investigação que os
estudantes devem dominar para se apropriar dos conteúdos
conceituais, são formas de se dominar e de aplicar os conhecimentos (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009). Dessa forma, tem-se
a habilidade de interpretar gráficos cartesianos como parte
da alfabetização e do letramento científico e como elemento
integrante da enculturação científica no século XXI, assim como
da formação inicial de professores de ciências, especificamente
dos licenciados em Química.
Pesquisas recentes sobre o ensino e aprendizagem de
ciências mostram as dificuldades e limitações dos estudantes
no domínio dos procedimentos científicos e em seu próprio
aprendizado. Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 47) afirmam que,
atualmente, o ensino de ciências precisa adotar como um de
seus objetivos prioritários “a prática de ajudar os alunos a
aprender e a fazer ciência, ou, em outras palavras, ensinar aos
estudantes procedimentos para a aprendizagem de ciências”.
É importante mencionar que as habilidades não são capacidades inatas com as quais as pessoas vêm ao mundo. Uma
habilidade é uma capacidade de agir que se aprende, a qual
é requerida para executar completamente uma tarefa. Assim
sendo, as habilidades dependem da maturação e das experiências
de aprendizagem, e, portanto, a adequação a essas habilidades
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dependerá das demandas das situações pessoais em interação
com a sociedade (CERVANTES; MOREJON, 2005).
Os alunos não necessitam aprender apenas teorias, leis
e conceitos, mas que também desenvolvam habilidades, competências e destrezas que lhes permitam assumir uma atitude
responsável na busca por informações (RECIO; RAMÍREZ, 2012).
Sendo assim, a escola não só deve capacitar as pessoas em
termos da teoria específica do sistema de conhecimentos das
disciplinas, mas há de considerar o desafio posto para o avanço
da própria ciência do ponto de vista do saber fazer.
Para Pérez Gómez (2007c), o ensino como treinamento
de habilidades tem sido uma prática constante nas escolas.
De acordo com o autor, essa perspectiva educacional tem privilegiado o desenvolvimento e treinamento de habilidades e
capacidades formais sem uma conexão adequada das habilidades
com os conteúdos e com o contexto cultural em que essas
habilidades adquirem significados. Na concepção do autor, o
desenvolvimento de habilidades à parte de seu conteúdo e do
significado de seu contexto é tão difícil, carente de aplicação e
desmotivador como a aprendizagem de conteúdos disciplinares
separados dos esquemas de compreensão.
Alguns dos procedimentos para a aprendizagem das
Ciências Naturais, de caráter geral ou instrumental, devem ser
ensinados em sala de aula, pois tendem a facilitar a aprendizagem
dos alunos (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009), e são parte do processo
de apropriação e assimilação dos conhecimentos (NÚÑEZ, 2009),
tais como: os procedimentos de exposição oral e escrita, o uso
de diferentes teorias de expressão escrita e o desenvolvimento
de capacidades para argumentar, explicar e justificar. Para
os autores, esses procedimentos são tão importantes quanto
os próprios conhecimentos. Descrever, interpretar, explicar e
argumentar são considerados habilidades cognitivo-linguísticas
utilizadas largamente nas Ciências Naturais (NÚÑEZ, 2012). De
acordo com Jorba (2000), tais habilidades são ditas cognitivas
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no sentido de que se relacionam com processos cognitivos
de grande elaboração e complexidade, mas que só se podem
atingi-los por meio da linguagem.
A psicologia da aprendizagem e a prática escolar convergem na opinião de que os estudantes que se apropriam de
procedimentos no plano mental, que refletem as formas de pensamento e trabalho nas ciências podem obter melhor resultados
na resolução independente de problemas. Entendemos como
fundamental o desenvolvimento da habilidade de interpretar
gráficos cartesianos em licenciandos de Química como um saber
necessário entre os conhecimentos específicos da área e para
o seu exercício docente.
Papert (1993) e Roth e Bowen (1999) enfatizam que os
indivíduos estão imersos numa cultura visual repleta de representações e que a interpretação dessas representações é crucial
para se aprender ciências. Dessa forma, a aprendizagem dos
conceitos científicos está ligada ao dessas representações e a
seus processos de formação, transformação e interpretação.
Os gráficos cartesianos são representações semióticas
utilizadas nas Ciências Naturais como eixo de ligação entre
os dados experimentais e as formalizações científicas, isto é,
são utilizados para determinar as relações entre as variáveis
que intervêm nos fenômenos e, assim, poder materializá-los
em modelos. No ensino das ciências, os gráficos auxiliam na
visualização de conceitos e relações abstratas, difíceis de serem
compreendidos em outros tipos de representações (GARCÍA;
PALACIOS, 2005).
Apesar dessa importância no ensino de ciências, alguns
autores (LEINHARDT; ZASLAVSKY; STEIN, 1990; SCHNOTZ, 1993;
ROTH; MCGINN, 1997; ROTH; BOWEN, 1999) afirmam que, em
relação às representações de gráficos cartesianos, estudantes do ensino médio e superior, e inclusive docentes da área
de ciências, têm dificuldades em sua compreensão, visto que
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não conseguem interpretar adequadamente os gráficos nem
entender o significado de suas características básicas: variáveis
e suas relações, pontos, escalas, entre outros.
As dificuldades exibidas pelos alunos para interpretar
gráficos devem ser estudadas a partir das várias questões
relacionadas à situação de interpretação. Logo, são vários os
tipos de considerações a serem realizadas para que se possa
investigar a compreensão da representação de dados em um
gráfico.
Dreyfus e Eisenberg (1982) e Pozo e Gómez Crespo (2009),
assinalam como uma das causas das dificuldades de aprendizagem do conceito de funções a existência de uma ampla gama
de linguagens de representação: descrição verbal, tabela de
valores, gráficos, expressões e diagramas, que com frequência
são utilizadas como simples ilustrações nos livros didáticos.
Não só os estudantes do ensino médio e superior, assim
como, os indivíduos graduados em Ciências têm dificuldades
para a compreensão de gráficos, além de um nível elementar.
Compreendem parcialmente as representações gráficas e têm
dificuldades para fazer conversões semióticas entre as formas
algébrica e gráfica (MARKOVITS; BAT-SHEVA; BRUCKHEIMER,
1986; SCHNOTZ, 1993; ROTH; MCGINN, 1997; ROTH; BOWEN, 1999).
Os pesquisadores Leinhardt, Zaslavsky e Stein (1990)
classificaram quatro tipos de dificuldades dos estudantes quanto
à compreensão de gráficos: o conflito entre a inclinação e a
altura; a confusão entre um intervalo e um ponto; a consideração
de um gráfico como um desenho e a concepção de um gráfico
como construído por um conjunto discreto de pontos.
O estudo realizado por Pro Bueno (2003) apontou para o
não reconhecimento por parte dos alunos de que uma variável
pode ter diferentes valores; a realização insatisfatória do controle e da exclusão de variáveis; a dificuldade para interpretar,
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extrapolar valores e construir gráficos e para compreender as
equações descritas nos gráficos.
Grande parte dos estudantes aceita que somente as funções cujos gráficos possuem abscissas positivas têm imagens
positivas; associam uma relação de concomitância entre função
positiva e função crescente, ou entre função negativa e função
decrescente; consideram que os pontos de corte de um gráfico
com o eixo x seriam pontos fixos ou de que, se um gráfico passasse pela origem, então em tal ponto o gráfico nem cresceria
e nem decresceria e associam intervalos com pontos do gráfico
(DOLORES, 2004, 2008).
Observa-se pelas pesquisas que tratam da interpretação
de gráficos cartesianos por estudantes que são muitas e diversificadas as dificuldades apresentadas por eles quando têm que
trabalhar com essas representações.
Diante das dificuldades apresentadas nos trabalhos
mencionados, questiona-se que impacto tem a qualidade da
formação do professor no processo de formação dos alunos em
relação às suas possibilidades e necessidades de aprendizagem
e que possa efetivamente influenciar esses resultados.
Publicações internacionais têm destacado a importância
da qualificação do professor no desempenho dos alunos. O
relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) de 2005, intitulado “Teachers matter: attracting, developing and retaining effective teachers”, destaca a
importância do papel docente na qualidade da aprendizagem
do aluno. Em outro relatório da mesma instituição, nomeado
“Creating effective teachingand learning environments: first
results from TALIS”, é reforçado essa valoração da formação
do professor nos resultados dos estudantes, ao mencionarem:
A quantidade e a qualidade da formação inicial de professores
são claramente importantes para moldar seu trabalho, uma
vez que começam o ensino nas escolas e deve influenciar a
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sua educação, requisitos de formação e outros aspectos do
seu desenvolvimento (OCDE, 2009b, p. 28).

A discussão sobre políticas educativas no marco da II
Reunião Intergovernamental do Projeto Regional de Educação
para a América Latina e o Caribe de 2007 (UNESCO, 2008) apresenta em seu relatório que
[...] os docentes são os atores fundamentais para assegurar o direito à educação da população e contribuir para o
melhoramento das políticas educacionais da região. [...] De
fato, excluídas as variáveis extra escolares como aorigem
socioeconômica dos alunos, a qualidade dos professores
e o ambiente que conseguem criar na sala de aula são
fatores basilares que justificam os resultados do aprendizado
dos alunos (UNESCO, 2008, p. 59).

Sendo o professor o principal elo entre o aluno e a qualidade de sua aprendizagem, entendemos ser importante identificar pesquisas relacionadas a dificuldades apresentadas por
docentes para interpretar gráficos cartesianos que justifiquem
ou deem indícios dos problemas apresentados pelos estudantes
nos estudos citados anteriormente.
Monteiro e Selva (2001), em pesquisa realizada com professores da educação básica, concluíram que a maioria dos
docentes participantes tinha dificuldade na compreensão de
eixos e escalas e na relação de variáveis na interpretação de
gráficos cartesianos.
Em estudo sobre o desempenho de estudantes de licenciatura na interpretação da representação gráfica de funções,
Cuesta (2007) identificou como dificuldades dos licenciandos
a incompreensão da relação entre variáveis, do significado de
variação da inclinação da reta e a interpretação icônica de
situações gráficas contextualizadas.
Numa pesquisa com licenciandos em Química em tarefas de interpretação de gráficos cartesianos. Os resultados
mostraram que os futuros professores apresentam limitações
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em tarefas como a identificação da relação entre variáveis, o
reconhecimento de termos inclusos em gráficos ou a elaboração
de conclusões, explicações e previsões a partir das informações
gráficas (GARCÍA; PALACIOS, 2007a).
Pereira, Uehara e Núñez (2009), em pesquisa realizada
com 70 licenciandos de Química, buscou-se investigar o domínio
que esses futuros docentes tinham sobre o conceito de variável
em uma situação problema e a representação da relação de
variáveis em um gráfico cartesiano. Observara que 58,6% não
apresentaram a representação gráfica com uma relação correta
entre variáveis e 22,8% não conseguiu esboçar nenhum tipo de
gráfico para a situação apresentada.
É possível observar que são muitas as dificuldades apresentadas pelos estudantes na interpretação de gráficos cartesianos. De modo complementar, verifica-se que os professores em
formação inicial ou no desempenho de sua profissão também
possuem uma quantidade significativa de problemas para interpretar esses gráficos, sendo a maioria delas as mesmas apresentadas pelos estudantes. Se comparados com as afirmações
postuladas nos documentos citados anteriormente (OCDE, 2005,
2009b; UNESCO, 2008), pode-se supor que as deficiências dos
estudantes para interpretar gráficos, não de maneira linear ou
como única causa, podem estar vinculadas com as deficiências
dos docentes formadores.
Interpretar gráficos é uma habilidade que deve ser ensinada e, por isso, os professores devem aprendê-la para si e
aprender a ensiná-la. A formação inicial dos professores de
Química deve prepará-los de modo a assumir entre seus saberes
para ensinar o desenvolvimento da habilidade de interpretar
gráficos cartesianos.
Observa-se ainda que são poucos os trabalhos brasileiros
que envolvem a discussão da interpretação de gráficos cartesianos, a formação dessa habilidade e principalmente essa
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abordagem na formação inicial de professores. Entre estes,
o número é ainda menor dos que apresentam propostas de
metodologias de ensino que promovam um desenvolvimento
efetivo dessas habilidades.
A formação de habilidades exige dos licenciandos a compreensão do significado e do valor destas para seu próprio
processo de conhecimento. Está associada ao processo de formação de uma interpretação científica do mundo, conformado
na atividade única e integral que se realiza no processo de
educação e desenvolvimento da personalidade. Ela permite que
os futuros docentes sejam capazes de argumentar, explicar,
interpretar, demonstrar, entre outras.
Os procedimentos do pensamento lógico ocupam um
lugar importante no processo de assimilação do conhecimento
específico. Isto porque o licenciando para apropriar-se de conhecimentos específicos necessita de procedimentos lógicos para
solucionar, de forma mais eficiente, problemas relacionados a
este conhecimento. Os procedimentos de explicar, interpretar,
argumentar, etc., são vias para a assimilação dos conteúdos
específicos da disciplina. Fazendo uma analogia com a explicação
dada por Talízina (1987), a falta de compreensão da necessidade
de trabalhar a formação de procedimentos lógicos, por parte
dos professores formadores, pode incorrer na não utilização
deste na metodologia pedagógica e, como consequência disso,
o resultado pode ser a má formação do licenciando em ciências.
Ocorrendo dessa maneira, a formação dos procedimentos lógicos
dar-se-á de modo espontâneo, aleatório e pouco sistemático.
Segundo Núñez e Uehara (2012), em geral, a formação
inicial de professores nos cursos de licenciatura para ensinar
ciências não tem a preocupação em ensinar a ensinar habilidades de natureza comunicativa. É conveniente, na formação
do professor, tanto inicial quanto continuada, refletir sobre
as diferenças entre os discursos científico, cotidiano e escolar.
O primeiro, próprio da comunidade científica; o segundo, do
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cotidiano; e o terceiro, resultado de uma transposição didática,
de uma adaptação pedagógica do primeiro (SUTTON, 1997).
A formação inicial dos professores de ciências deixa,
portanto, transparecer determinada fragilidade e deficiência
dos conhecimentos e habilidades que, teoricamente, deveriam
ser apreendidos em sua formação científica. Por sua vez, essas
deficiências, integradas a uma abordagem tradicional há muito
praticadas na disseminação da ciência na escola, vem provocando conflitos no processo ensino-aprendizagem, sobretudo
na exposição de ideias científicas.
Quanto a essa fragilidade nos cursos de formação inicial
de professores de ciências, Porlán (2003, p. 24) alega que o
conhecimento disciplinar que se pretende ensinar
geralmente é fracionado (não há visão de conjunto, nem se
compreende a interação entre as partes), enciclopédico (os
conceitos se aprendem como dados, fórmulas, algoritmos,
definições formais, etc.), descontextualizado (se ocultam as
condições científicas, sociais, históricas e ideológicas) e absolutista (a ciência como conhecimento verdadeiro e superior).

Percebe-se pelos estudos citados que o contexto e as características dos programas de formação inicial dos professores
de ciências estão muito distantes de ser adequados para que
os futuros docentes possam afrontar, com certas garantias de
êxito, a difícil missão de ensinar a seus alunos como aprender a
aprender (GARCÍA; HERNÁNDEZ, 2003; BARROS; LOSADA, 2003).
As reflexões acerca do conhecimento químico, de sua
natureza, bem como seu processo de construção são pouco
ressaltadas no processo de formação dos professores de Química.
Os licenciandos acabam por vivenciar uma formação inicial que
não propicia elementos para que se insiram na profissão com
saberes e habilidades que subsidiem sua atuação profissional e
a consequente compreensão dos alunos acerca dos fenômenos
químicos (LIMA, 2007). É prudente considerar que os licenciandos, em sua maioria, não pretendem ser professores e, sendo
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assim, não se interessam pelos saberes tratados nas disciplinas
pedagógicas.
Os procedimentos no ensino de Química são um tipo de
saber profissional que deve ser trabalhado com os docentes e
futuros professores da área, relativos a ensinar.
Santos (2005) revela que a formação inicial de professores
de Química permanece aportada em paradigmas disciplinares.
A estrutura curricular, na maioria dos cursos de licenciatura,
está vinculada a cursos de bacharelado, mais centrados sobre
o projeto de fazer dos professores técnicos de ciências do que
de fazê-los educadores em ciências. Como decorrência, os licenciandos concluem o curso com práticas que ressaltam mais
os conteúdos que as ligações destes com as demais áreas do
conhecimento.
Os resultados deste estudo chamam a atenção para a
necessidade de a formação inicial dos professores de Química
incluir, de forma explícita e planejada nos seus processos, a
formação de habilidades cognitivo-linguísticas, como a explicação científica, essencial para se ensinar e aprender Ciências
Naturais, como parte da educação científica na educação básica.
É importante, de acordo com Lima e Núñez (2011), que possamos
repensar a formação inicial dos professores Química, no sentido
de que, durante o processo de formação, sejam promovidas
reflexões críticas acerca do conhecimento químico, sua natureza
e construção.
Para Pozo e Gómez Crespo (1998), o ensino de um procedimento supõe revelar a estrutura de sequência das ações que
o aluno deve executar. Essa estrutura operacional do procedimento é necessária de ser revelada aos alunos pelo professor,
pois os procedimentos são produto de uma longa construção
cultural e, logo, difíceis de serem construídos pelos alunos de
forma independente. A formação inicial dos professores de
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Química deve desenvolver nos futuros docentes a habilidade
de ensinar procedimentos específicos de sua área de ensino.
Núñez (2013), afirma que uma das dificuldades que muitos
professores apresentam na formação de habilidades está relacionada à falta de conhecimento sobre a estrutura procedimental,
o conjunto de operações que configuram a habilidade. Como
consequência, normalmente transmitem (treinam) de forma
“mecânica” o saber fazer. Essa limitação não tributa para um
ensino de procedimentos pela via de sua compreensão, assim
como com a organização do processo de ensino e de aprendizagem mais adequado à natureza das habilidades. Para os
professores de Química e demais disciplinas, esse sistema de
operações que determina a estrutura da habilidade deve ser
objeto de aprendizagem durante a sua formação inicial.
As exigências para o ensino da Química nesse novo contexto também demandam novas formas de organizar o processo
de ensino-aprendizagem. Como proposta de uma abordagem
ainda nova nos países ocidentais para a formação de conceitos
e habilidades, surge a Teoria da Formação por Etapas das Ações
Mentais e dos Conceitosde P. Ya. Galperin.
Vários estudos apontam ter obtido resultados positivos nos processos de formação fundamentados na teoria de
Galperin. Núñez (1992), em sua Tese de Doutorado em Ciências
Pedagógicas pelo Instituto Superior Politécnico “Jose Antonio
Echeverria” (Cuba), desenvolveu e aplicou um Sistema Didático
para o ensino da Química Geral para alunos do primeiro ano
de Engenharia Mecânica com o qual elevou a qualidade dos
conteúdos assimilados pelos estudantes.
Núñez e González (1996b) apresentam um estudo realizado com estudantes cubanos do primeiro ano de Engenharia
Mecânica no qual se aplicou a Teoria da Assimilação por etapas
de Galperin no processo de ensino da seguinte habilidade:
como explicar as propriedades das substâncias de interesse do
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engenheiro mecânico. Outro estudo de Núñez (1998) investigou
a formação da habilidade de construir e interpretar diagramas
de fases segundo a Teoria da Assimilação de Galperin. Nesses
três estudos, o novo procedimento constituiu uma alternativa
de aprendizagem que facilitou o processo de construção e
assimilação dos conhecimentos, objetos de estudo, com um
maior nível de qualidade.
Em um projeto de inovação pedagógica para a disciplina
de Matemática I de cursos superiores da Universidad Nacional
de Tucumán na Argentina, Galindo et al. (2000) propõe implementar uma nova estratégia de aprendizagem que conduza os
estudantes ao desenvolvimento do pensamento reflexivo e a
atitudes críticas. A partir da teoria de Galperin, os pesquisadores buscaram alcançar um maior Grau de Generalização nas
habilidades formadas nos estudantes e na realização de suas
tarefas de forma independente.
Arruda e Marin (2001) buscaram saber quais eram as
regularidades formativas das estruturas lógicas e psicológicas
básicas do pensamento teórico em estudantes da disciplina de
Física a partir de um modelo didático que utilizou a Teoria da
Atividade de Leontiev, a Teoria da Formação por Etapas das
Ações Mentais e dos Conceitos de Galperin e o método sistêmico
estrutural-funcional na organização do conteúdo desenvolvido.
Em seus resultados, identificaram que tal metodologia favorece
o desenvolvimento de procedimentos lógicos do pensamento
e propiciam o desenvolvimento de habilidades da disciplina.
Em estudo com orientações metodológicas, fundamentadas na teoria de Galperin, para as práticas de Laboratórios
de Física desenvolvidas com estudantes de nível superior da
carreira de Geologia, Madera, Vizoso e Rodríguez (2002) apontam
a orientação como decisiva em qualquer atividade humana
durante a aprendizagem, determinando a rapidez da formação
e a qualidade das ações.
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Em sua pesquisa de doutorado, Rezende (2003) analisou
a transposição dos princípios dateoria deGalperin, do meio
escolar para o treinamento esportivo como subsidio à reflexão
do ensino das habilidades táticas do futebol de campo.
Nos últimos anos, diversos estudos fundamentados na
teoria de Galperin, em âmbito de doutorado, vêm sendo desenvolvidos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
dentre os quais destacamos os seguintes:
•

Faria (2004) realizou uma pesquisa no curso de
Pedagogia da referida universidade, adotando como
fundamento a Teoria da Assimilação de Galperin, a
partir do qual buscou-se estudar o sentido atribuído
pelas professoras à “ajuda do outro” no contexto da
sala de aula.

•

Ribeiro (2008) desenvolveu, como objeto de estudo,
o processo de apropriação da habilidade de planejar
situações de ensino para a definição de conceitos e
identificação de objetos com professores do ensino
fundamental, no qual todos os docentes participantes
da experiência formativa conseguiram alcançar um
maior grau de desenvolvimento da habilidade de
planejamento do ensino de conceitos.

•

Oliveira (2011) produziu a tese intitulada “O pensamento teórico e formação docente: apropriação de
saberes da tradição lúdica na perspectiva da Teoria
da Formação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos
de P. Ya. Galperin” e, como resultado, de seu estudo
formulou uma proposta de ensino para desenvolver
a habilidade de identificar jogos populares tradicionais enquanto contribuição histórico-cultural e de
desenvolvimento do indivíduo na formação inicial
do professor de educação física.
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Além destes, um estudo teórico realizado por Rezende e
Valdes (2006) dedicou-se à análise das implicações pedagógicas da teoria de Galperin sobre a formação das ações mentais
por estágios, discorrendo sobre a utilização de ferramentas
cognitivas como recursos auxiliares para o pensamento e a
ascensão da aprendizagem.
Os pesquisadores Popov e Tevel (2007) realizaram um
curso de Introdução à Física na Universidade Pedagógica, na
Rússia, cujo foco foi o desenvolvimento de competências dos
alunos sobre o trabalho experimental utilizando como base
teórica as ideias da teoria de P. Ya. Galperin.
Compondo esse panorama teórico ancorado em Galperin,
um estudo destinado à investigação da aprendizagem da Terceira
Lei de Newton, a partir de uma didática apoiada na Teoria da
Formação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de P.
Ya. Galperin, foirealizada por Pérez (2009) com estudantes da
disciplina de Física I, da Universidade do Norte em Barranquilla,
na Colômbia.

1.1 O interesse pelo estudo
Uma política adequada de formação inicial de professores
de Ciências é aquela que se inicia pela consideração das necessidades formativas dos indivíduos. Trata-se de avaliar as contribuições
da pesquisa educacional envolta nessa questão e de superar o
reducionismo habitual que contempla tão somente a preparação
científica e uma nebulosa e superficial qualificação pedagógica.
Em meio às necessidades formativas nas quais a formação
profissional deve estar centrada, destaca-se o conhecimento das
várias representações semióticas utilizadas para o processamento
e a divulgação do conhecimento científico.
O aprofundamento no estudo da formação de habilidades utiliza como referência as discussões realizadas na Base de
Pesquisa em Formação e Profissionalização Docente do Centro
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de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
vinculada ao seu Programa de Pós-graduação em Educação. A
referida base tem como objetivo pesquisar sobre o docente, sua
prática, seus processos formativos inicial e continuado e seu
desenvolvimento socioprofissional, privilegiando as abordagens
teórico-metodológicas que adotam como eixo a profissionalização
docente, as atividades de linguagens e os processos psicossociais
subjacentes à mediação, à aquisição e à produção de conhecimentos em contextos educacionais.

1.2 O objeto de estudo
Considerando os resultados satisfatórios apresentados pelas
pesquisas analisadas quanto à aplicação da Teoria da Formação
por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de P. Ya. Galperin,
bem como o fato de que os estudos apontam que é significativo
o papel da interpretação de gráficos cartesianos no processo de
ensino e aprendizagem da disciplina de Química, das demais
disciplinas escolares e para a formação geral do sujeito e, a partir
da constatação dos diferentes níveis de dificuldades que professores e alunos têm nessa habilidade, propomo-nos a investigar o
seguinte objeto de estudo: O processo de formação da habilidade
de interpretar gráficos cartesianos em licenciandos em Química
segundo o aporte teórico da Teoria da Formação por Etapas das
Ações Mentais e dos Conceitos deP. Ya. Galperin.

1.3 Objetivo geral
Organizar, desenvolver e estudar o processo de formação
da habilidade de interpretar gráficos cartesianos em estudantes
de Licenciatura em Química segundo a Teoria da Formação por
Etapas das Ações Mentais e dos Conceitosde P. Ya. Galperin.
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1.4 Objetivos específicos
1. Diagnosticar o nível de desenvolvimento da habilidade
de interpretar gráficos cartesianos em licenciandos
de Química;
2. Estruturar um Sistema Didático fundamentado na
Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais e dos
Conceitos de P. Ya. Galperin, para a formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos;
3. Caracterizar o processo de formação da habilidade de
interpretar gráficos cartesianos em licenciandos de
Química fundamentado na Teoria da Formação por Etapas
das Ações Mentais e dos Conceitosde P. Ya. Galperin; e
4. Determinar os fatores que favorecem e os que dificultam a formação da habilidade como parte do conhecimento profissional docente.

1.5 O contexto empírico da pesquisa
O estudo foi desenvolvido com um grupo de estudantes de
Licenciatura em Química da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN). O levantamento das informações foi realizado
com licenciandos do penúltimo ano do curso e matriculados na
disciplina de Estágio Supervisionado III, no período 2012.1 da
referida universidade.

1.6 A novidade do estudo e suas contribuições
A temática da interpretação de gráficos cartesianos vem
sendo abordada por alguns autores nas últimas quatro décadas
(JANVIER, 1978; LEINHARDT; ZASLAVSKY; STEIN, 1990; POZO;
GÓMEZ CRESPO, 1998; DOLORES, 2004, 2008; GARCÍA; PALACIOS,
2005, 2007; NÚÑEZ, 1992, 1998; NÚÑEZ; SILVA, 2008; NÚÑEZ;
HERNÁNDEZ; ARANDA, 2009; BEZMALINOVIC, 2009). A maioria
dos trabalhos que abordam esse conteúdo trata de descrever
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as dificuldades que os alunos têm para interpretar gráficos
cartesianos e/ou os elementos que fazem parte do processo de
interpretação de um gráfico cartesiano. A novidade deste estudo
é a proposta da formação da habilidade de interpretar gráficos
cartesianos a partir da estrutura invariante dessa habilidade,
utilizando como fundamentação teórica a Teoria da Formação
por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos, desenvolvida pelo
psicólogo soviético Piotr Yakovlevich Galperin (1902-1988).
Buscamos, a partir deste estudo, apresentar uma proposta
que rompa com a forma com que se vem trabalhando esse conteúdo e habilidade no dito ensino tradicional, no qual se parte
de um grande número de situações particulares para chegar à
aprendizagem da habilidade sem sistematização. Por meio da
Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos
de Galperin, formamos a habilidade a partir de sua essência
(sistema de operações invariantes), do geral para o particular, ou
seja, do abstrato para o concreto, de modo que o estudante domine
o invariante daquela habilidade com alto Grau de Consciência,
alto Grau de Generalização, com independência e solidez e, que
possa transferi-la a outros contextos. Essa metodologia é uma
via para garantir a internalização da estrutura operacional da
habilidade do plano externo, com apoio, de forma materializada
e detalhada, à forma mental, o que possibilita a independência
cognoscitiva na solução de situações-problema dentro dos limites
de generalização.
Estando a interpretação de gráficos cartesianos entre
os conteúdos que os estudantes possuem baixo desempenho e
baseado na necessidade de ampliar a proposição de trabalhos
inovadores que tratem dessa temática, principalmente envolvendo novas metodologias para o seu ensino e aprendizagem, o
produto final deste estudo vem contribuir com uma proposta
de metodologia para o ensino da interpretação de gráficos cartesianos. A metodologia proposta visou conduzir o estudante
da Licenciatura em Química a uma aprendizagem com maior
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Grau de Generalização e Consciência, de forma a familiarizar
os futuros professores com uma experiência inovadora, a fim
de que estes pudessem transpor suas dificuldades de aprendizagem na abordagem desse conteúdo tanto na área das Ciências
da Natureza, como nas demais áreas do ensino, uma vez que a
utilização de gráficos cartesianos perpassa por todas as áreas
científicas, assim como, pelos diversos meios de comunicação
do cotidiano. O contato desses futuros docentes com essa nova
proposta metodológica foi, por conseguinte, uma possibilidade
concreta para sua formação profissional e a abertura de novos
horizontes para sua atuação em sala de aula.
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2 A formação da habilidade de
interpretar gráficos cartesianos
em Química na formação
inicial de professores
A habilidade é um conceito polissêmico (NÚÑEZ, 2012). Em seu
estudo, identificam-se divergências e discrepâncias científicas
nos pontos de vista dos distintos autores que a definem, uma
vez que nem todos têm a mesma concepção de seu significado
ou de como se forma uma habilidade.
No contexto da aprendizagem, as habilidades estabelecem o domínio de ações complexas (psíquicas e práticas) que
permitem ao estudante a escolha e a realização dos procedimentos da atividade, em correspondência com a finalidade
que se propõe com ajuda dos hábitos e de conhecimentos que
possuía anteriormente (CEDEÑO, 2006). Segundo a autora,
a partir do ponto de vista pedagógico, a habilidade é uma
via de aquisição de conhecimentos, uma via de aplicação de
conhecimentos e uma via de aquisição de novas habilidades.
Álvarez de Zayas (1999) define habilidade como a dimensão de conteúdo que mostra o comportamento do homem
em um ramo de conhecimento da cultura da humanidade.
Numa dimensão psicológica, é o sistema de ações e operações
dominado pelo sujeito que responde a um determinado objetivo. Nessa linha, entende-se por habilidades as experiências
acumuladas e assimiladas por meio de diferentes modos de
ação durante o processo de desenvolvimento do homem como
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um ser social. Para o referido autor, “as habilidades, como
parte de um conteúdo disciplinar, caracterizam, no plano
didático, as ações que o estudante realiza ao interagir com seu
objeto de estudo com o fim de transformá-lo, de humanizá-lo”
(ÁLVAREZ DE ZAYAS, 1999, p. 69).
Nesse sentido, as habilidades estão relacionadas ao saber
fazer, ou seja, partem de um objetivo, põe-se em prática o
que é conhecido e ajusta-se, conscientemente, cada uma das
operações para atingir o objetivo desejado.
Petrosky (1980) define a habilidade como o domínio
de um complexo sistema de ações psíquicas e práticas fundamentais para a regulação da atividade, com a ajuda do
conhecimento e dos hábitos que a pessoa possui. Desse modo, é
essencial que se tenha, no ensino escolar, durante o processo de
formação de habilidades, propriedade do sistema de operações
que compõe a estrutura funcional da habilidade.
A assimilação do conhecimento não ocorre separadamente das ações (TALÍZINA, 2000), ou seja, saber sempre
corresponde a saber fazer determinada atividade ou o conjunto
de ações que conduzem a ela. Uma habilidade pode ser entendida como um tipo de atividade, uma vez que é um processo
de solução, pelos estudantes, de uma situação-problema,
motivados por um objetivo, para cuja solução está orientada.
Por meio da atividade, o aluno se relaciona com o objeto do
conhecimento, apropria-se dele, transforma-o e transforma
a si mesmo, segundo o objetivo e a motivação que o move
(NÚÑEZ, 2009).
A habilidade é um tipo de atividade cognoscitiva, prática
e valorativa, ou seja, que coloca o conhecimento em ação. Para
Núñez e Ramalho (2011), os conhecimentos teóricos sempre
existem relacionados com um ou outro tipo de ação (habilidades). As habilidades são uma formação psicológica executora
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constituída por um sistema de operações que garantem a
execução da ação pelo sujeito.
Na concepção de Núñez (2012), a habilidade demanda
a construção ou atualização e domínio pelo estudante, na
atuação específicasobre certa atividade, de modo a mobilizar
o conteúdo conceitual na solução de situações-problema dadas
(exercícios ou problemas) e que contribuam para a formação
de atitudes como finalidades da aprendizagem. As habilidades
tributam, portanto, para o conhecimento prático, ou seja, o
conhecimento na ação, para a ação e sobre a ação.
As habilidades, como conteúdo procedimental, são tipos
de atividades que necessitam de planejamento para serem
ensinadas de forma explícita e consciente (NÚÑEZ, 2012).
Sendo assim, os estudantes precisam aprender esse tipo de
conteúdo, relacionando-o com os outros, de forma funcional e
compreensiva, direcionados à solução de situações-problema
e a atuação competente nas ciências.
Em nosso estudo, conceituamos as habilidades na perspectiva de Núñez (2009), ou seja, são o conteúdo daquelas
ações dominadas pelo homem, estruturadas em operações
ordenadas e orientadas a atingir um objetivo, permitindo
ao sujeito interagir com determinados objetos da realidade
e com outras pessoas. Para Leontiev (1989), elas constituem
um produto da aprendizagem com características específicas
e uma forma de regular a atividade do sujeito.
Sendo assim, a habilidade de interpretar gráficos cartesianos, como tipo de atividade, isto é, uma ação motivada,
caracteriza-se por um sistema de operações (invariante operacional, essencial para a assimilação do conteúdo) que se
relaciona com um conjunto de conhecimentos para a resolução
de situações-problema dentro dos limites de aplicação da
Química do ensino médio.
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2.1 Formação e desenvolvimento de habilidades
O processo de formação e desenvolvimento de habilidades
em um indivíduo tem lugar no processo de domínio daquilo
que tem sido instituído pela humanidade em seu desenvolvimento histórico, isto é, do que tem sido criado pela sociedade
(LEONTIEV, 1986).
Para Núñez (1996b), as habilidades são instrumentos
básicos para a atuação competente e para o desenvolvimento do
pensamento estratégico nas ciências. Podem ser pensadas como
esquemas ou modos de atuação que agregam o saber ao saber
fazer e que têm finalidades educativas, ou seja, são dirigidas
ao desenvolvimento integral dos estudantes (TALÍZINA, 2001).
Inserindo o debate sobre a formação de habilidades ao contexto
científico, compreendemos que esta estabelece a construção
e o domínio pelo estudante, da forma de atuação própria a
uma determinada atividade científica, de modo a mobilizar
o conteúdo conceitual na solução de situações-problemas e
contribuindo para a formação de atitudes como finalidades da
aprendizagem científica.
Para isso, formar habilidades nos licenciandos requer o
direcionamento da atividade de modo que favoreça a sistematização e consolidação das ações e operações a partir de uma
adequada planificação, organização e avaliação do processo
por parte do professor.
A formação da habilidade é o momento no qual ocorre
a assimilação consciente dos modos do fazer (NÚÑEZ, 2012). É
um processo, que segundo o pesquisador, demanda a atenção
voluntária e a assimilação de um sistema de ações, assim como
o conhecimento conceitual. A formação de habilidades nessa
perspectiva exige que os licenciandos valorizem e entendam
o significado da habilidade de interpretar gráficos cartesianos para seu desenvolvimento profissional como professor de
Química.
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É necessário garantir que os licenciandos se apropriem
das maneiras de elaboração, as formas de agir, as técnicas
para aprender, os modos de pensar, de forma tal que, com o
conhecimento, sejam formadas habilidades básicas que definam
capacidades cognoscitivas.
A aprendizagem, segundo Galperin, é
[...] toda atividade cujo resultado é a formação de novos conhecimentos e habilidades em quem a executa, a incorporação
de novas qualidades aos conhecimentos e habilidades que já
possuíam. O vínculo interno que existe entre a atividade e os
novos conhecimentos e habilidades consiste em que durante
o processo da atividade, as ações isoladas se transformam em
habilidades e, ao mesmo tempo, como consequência das ações
com os objetos se integram as representações e os conceitos
de tais objetos (GALPERIN, 2001a, p. 85).

O domínio das formas da atividade cognoscitiva, prática
e valorativa, ou seja, o conhecimento em ação impulsionado
por motivos, desejos e necessidades é essencial na formação
de habilidades (NÚÑEZ, 2012). Para Galperin (2001c), os conhecimentos teóricos sempre existem relacionados com umas ou
outras ações, habilidades que apresentam em si os conceitos.
Um professor em formação deve desenvolver a faculdade
de educar e, para isso, adquire conhecimentos pedagógicos e
didáticos que certamente contribuem ao que se pretende formar
(ÁLVAREZ DE ZAYAS, 1999). Inseridos nessa ótica, a formação e
o desenvolvimento de habilidades durante a formação inicial
do professor de Química supõe um melhor desenvolvimento
profissional e provavelmente um melhor desempenho em suas
aulas e uma melhor aprendizagem de seus alunos.
Para a formação da habilidade de interpretar gráficos
cartesianos como um tipo de atividade, é fundamental que
os estudantes de Licenciatura em Química interajam com o
professor e entre seus pares, com o intuito de que a execução
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do processo formativo culmine com um alto grau de desenvolvimento da habilidade dos envolvidos.
A atividade é a principal categoria do materialismo histórico-dialético para Alexei Nikolaevich Leontiev, que sistematizou
o conceito de “atividade”, ao fundar a teoria psicológica geral
da atividade. Segundo Leontiev (1989, p. 17), a análise da atividade estabelece o ponto determinante e o principal método do
conhecimento científico do reflexo psíquico, da consciência.
Leontiev (1989) define a atividade como objeto da psicologia e é, precisamente por meio daquela, que o sujeito se
relaciona com o mundo. Em suas pesquisas sobre a estrutura
da atividade, ele considerou o objetivo e o motivo como seus
elementos principais e estabeleceu que ambos devessem coincidir, separando, desse modo, os conceitos de atividade, ação
e operação. Para Leontiev, na relação ativa entre o sujeito e o
objeto, a atividade materializa-se por meio de ações, operações
e tarefas, movidas por necessidades e motivos. Segundo Talízina
(1988), toda habilidade pode decompor-se em várias operações
que sigam determinada lógica.
De acordo com Leontiev (1978), a necessidade é o fato
que desencadeia a atividade. Em nosso estudo, a necessidade
por formar a habilidade de interpretar gráficos cartesianos
motiva o licenciando em Química a ter objetivos e a realizar
ações para suprir essa necessidade. Ao considerar o significado
de atividade, como propõe Leontiev, podemos concluir que
nem todo processo é uma atividade, mas somente aquele que
é movido por uma necessidade.
Designamos pelo termo de atividade os processos que são
psicologicamente determinados pelo fato de aquilo para que
tendem no seu conjunto (o seu objeto) coincidir sempre com o
elemento objetivo que incita o sujeito a uma dada atividade,
isto é, com o motivo (LEONTIEV, 1978, p. 296).

Os motivos e interesses do homem são históricos e sociais,
ou seja, desenvolvem-se pela sociedade, a partir das condições
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de vida e educação. De tal maneira, os interesses humanos
não devem ser compreendidos como naturais e imutáveis; ao
contrário, eles podem ser transformados, e novas necessidades
podem surgir ao longo de seu processo de desenvolvimento.Na
formação de habilidades, como um tipo de atividade, perceber
essas necessidades e os motivos para aprender são fatores
essenciais para uma disposição positiva dos futuros professores
nesse processo.
De acordo com Leontiev (1989), a ação também apresenta
seu aspecto operacional como componente gerador, isto é, as
formas e métodos pelo qual esta se realiza. Nesse aspecto, a
ação está composta por um conjunto de operações de maneira
que a formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos, realizada a partir de um determinado sistema de ações,
necessita das operações correspondentes para a execução final
desta atividade.
No processo de formação de habilidades, a seleção e
organização das tarefas devem ser adequadas ao potencial dos
estudantes, de modo que qualquer um deles, com um mínimo
de conhecimentos e habilidades preliminares, sejam capazes
de desenvolver a habilidade proposta (GALPERIN, 1959).
O processo de assimilação de uma habilidade, segundo
Leontiev (1989), considera três momentos, que toda atividade ou
habilidade humana contempla, mesmo que não necessariamente
na mesma ordem, a saber:
a. Planificação;
b. Execução; e
c. Controle.
Em sua teoria, Leontiev (1989) considera que a atividade
humana tem uma estrutura invariante definida por um sujeito;
um objeto; os motivos; o objetivo; o sistema de operações; a Base
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Orientadora da Ação; os meios para realizar a ação; as condições
de realização; e o produto, descritos a seguir:
a. O sujeito da atividade: aquele que realiza as ações
da atividade de formação que permitem o desenvolvimento da habilidade. No processo de formação inicial
de professores, o licenciando é o sujeito da formação.
b. O objeto da atividade: é para onde estão direcionadas
as ações, podendo ter caráter material ou ideal. É a
referência com a qual o sujeito começa a atuar para
obter a formação da habilidade. É o futuro produto da
atividade transformado. Em nosso caso, a formação
da habilidade de interpretar gráficos cartesianos.
c. O motivo: como componente da atividade, o motivo
tem que existir no sujeito da atividade, uma vez que,
como dito por Leontiev (1989), se não há motivos ou
necessidades, não haverá efetivamente o desenvolvimento da habilidade. No caso dos licenciandos de
nosso estudo, a necessidade reside no fato de que eles
precisam de um grau de desenvolvimento elevado da
habilidade de interpretar gráficos cartesianos tanto
para o seu desempenho pessoal, como para a aplicação
em sua atividade profissional como docente.
d. O objetivo: é a representação imaginária das consequências possíveis de se alcançar com a formação
da habilidade. Toda atividade humana desenvolve-se
fundamentada em finalidades ou objetivos que orientam as ações em direção de suas metas. Na formação
da habilidade de interpretar gráficos cartesianos, os
objetivos desse processo devem estar explicitados e
os futuros professores devem ter consciência deles,
uma vez que eles orientam a atividade formativa.
Para que o licenciando se incumba de determinada função,
é imprescindível que suas ações estejam relacionadas de modo
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que essa função “exista para ele”, ou seja, é necessário que o
sentido das suas ações se revele e que ele esteja consciente desse
sentido. A consciência do significado de uma ação é atingida sob
a forma de reflexo do seu objeto enquanto fim. Para Leontiev,
a primeira condição de toda atividade é uma necessidade.
Todavia, em si, a necessidade não pode determinar a orientação concreta de uma atividade, pois é apenas no objeto da
atividade que ela encontra a sua determinação: deve, por
assim dizer, encontrar-se nele. Uma vez que a necessidade
encontra a sua determinação no objeto (se objetiva nele), o
dito objeto torna-se motivo da atividade, aquilo que o estimula
(LEONTIEV, 1978, p. 107-108).

Se o licenciando sente a necessidade de formar a habilidade de interpretar gráficos cartesianos de uma forma global,
faz com que a busca por essa formação passe a ser o motivo fim
do processo, ou seja, a elevação de seu grau de desenvolvimento
na habilidade.
Sistema de operações: são os procedimentos, métodos,
técnicas e estratégias utilizados pelos estudantes para realizar
a ação e, assim, transformar o objeto em produto. Em outras
palavras, é o conjunto de operações que o licenciando deverá
realizar para interpretar cada gráfico cartesiano. Para Núñez
(2009), uma ideia-chave na discussão das operações como sistema das ações é a definição de habilidade. Segundo o autor,
as habilidades são o conteúdo das ações que o sujeito domina,
estruturado por meio de operações e orientado a um objetivo,
a formação da habilidade.
a. A Base Orientadora da Ação (BOA): representa a
imagem da ação que o sujeito realizará. Esta será
tratada profundamente mais adiante neste capítulo.
b. Os meios: são os instrumentos que o sujeito utiliza
para organizar e realizar a atividade, ou seja, são os
objetos que se encontram entre o objeto e o sujeito
da atividade e que ajudam a mediar o processo de
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formação da habilidade (NÚÑEZ, 2009). Os meios
têm um papel essencial na formação de habilidades.
c. As condições: são formadas pelo conjunto de condições nas quais o sujeito desenvolve a atividade
formativa. Envolve tanto as condições ambientais,
como espaço e iluminação, entre outras, como o
clima psicológico em que se realiza a atividade e as
condições sociais em que o indivíduo está inserido. “A
análise e o conhecimento desse elemento é essencial
para se compreender e desenvolver o processo de
formação de habilidades pelo sujeito da atividade”
(NÚÑEZ, 2009, p. 86). Na formação dos licenciandos,
as condições estão relacionadas à estrutura física do
local onde se desenvolverá a formação e as condições
psicológicas individuais dos envolvidos no processo
formativo.
d. O produto: é o resultado das transformações ocorridas com o objeto, intermediadas por procedimentos. Esse resultado deve coincidir com o objetivo da
atividade, ou seja, para nosso estudo, a formação da
habilidade de interpretar gráficos cartesianos. Para
Núñez (2009, p. 87), o produto da atividade representa
as transformações na personalidade integral do aluno,
resultado de sua atividade de aprendizagem, os conteúdos
assimilados, as novas formas de agir, as atitudes, valores
formados, relacionados com as intencionalidades educativas.

No caso da formação docente, esse produto é o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento integral da personalidade docente, regulado pelas mudanças qualitativas
em relação ao estado inicial, que satisfazem as necessidades
que motivaram os processos de formação. Em nosso estudo, o
produto é o aumento do grau de desenvolvimento da habilidade
dos licenciandos quanto à interpretação de gráficos cartesianos.
A ampliação do conhecimento desses futuros professores tende
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a refletir em seu desempenho pessoal e em sua dinâmica de
trabalho como profissional do ensino de Química.
A formação de habilidades com o objetivo de que o licenciando em Química atinja um nível consciente no domínio
dessa habilidade exige que o professor planeje e organize o seu
processo de formação. Esse processo não deve se desenvolver de
forma instintiva, mas a partir de um projeto didático inovador
e apropriado a um tipo de aprendizagem dessa natureza.
Desenvolver uma habilidade tem estrutura semelhante à
formação, mas, nesse caso, supõe que, com o objetivo de aplicar
os conhecimentos adquiridos, o licenciando domine um sistema
operacional que inclui operações e hábitos já formados, ou seja,
trata-se de uma atualização da habilidade. O domínio e uso de
habilidades nas ciências definem o como resolver uma situação
-problema, cuja solução se dá por meio de determinadas ações e
operações específicas da atividade que o estudante desenvolve.

2.2 A Teoria de Formação por Etapas das Ações
Mentais e dos Conceitos de P. Ya. Galperin
Integrante da escola de Jarkov, contemporâneo de
Leontiev e continuador das ideias deste e de Vygotsky, P. Ya.
Galperin criou uma teoria do desenvolvimento psíquico a partir
do estudo da gênese dos processos cognitivos, na qual destaca o
papel das ações externas no surgimento e formação das ações
mentais no processo de ensino. Esse método conhecido como
Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos
vem revelar as etapas do processo de internalização de uma
atividade externa em interna.
Assimilar, segundo Galperin (2001b, p. 38), significa apropriar-se do objeto do conhecimento, onde as principais etapas
nas quais a ação é realizada representam os níveis sucessivos
da transformação do objeto do conhecimento em algo mais
próprio do sujeito que aprende.
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Para Talízina (2009), assimilação é a passagem da experiência social para a experiência individual e essa passagem
pressupõe a atividade do sujeito que assimila a experiência
social. Segundo a autora, o processo de assimilação de conhecimentos, implica na realização de algumas ações cognitivas
por parte dos estudantes. Por isso, durante o planejamento
de qualquer conhecimento, é necessário determinar em que
atividade (habilidade) os estudantes devem utilizar tais ações
e com que objetivo deverá assimilá-las.
Galperin, prosseguindo com os estudos de Vygotsky
e Leontiev, definiu que os novos tipos de atividade psíquica
assimilam-se primeiro na forma externa, material e depois
transformam-se na forma interna, psíquica. A teoria de Galperin
sustenta-se no princípio de que é possível a formação de processos mentais pela via de uma atividade planejada, que se
instituem em órgãos funcionais da própria atividade (NÚÑEZ,
OLIVEIRA, 2012).
Para Galperin (2001a), as possibilidades de dirigir o processo de formação das ações mentais, das representações e dos
conceitos são muito significativas. Em razão delas, o professor
não só tem a possibilidade de dirigir o processo de estudo, mas
também o aluno, conjuntamente com ações mentais completas,
adquire o próprio método de estudo.
O grande mérito da Teoria da Assimilação de Galperin,
segundo Talízina (1988), foi de que ele não se limitou a teses
generalistas sobre a atividade e nem simplesmente destacou a
ação como unidade de análise da atividade psíquica, mas sim
converteu a investigação da gênesis das ações mentais (psíquicas)
em um método de estudo da atividade psíquica e determinou
a tarefa de analisar os tipos específicos da atividade psíquica
desde o ângulo das ações mentais que os compõem.
De acordo com Núñez (2009), a Teoria da Formação por
Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de Galperin é uma
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aplicação consequente dos princípios metodológicos surgidos
a partir das ideias de Vygotsky, sobretudo, o papel da atividade
de orientação-investigação associada ao plano da imagem da
representação mental e sua definição como objeto da psicologia.
Para Galperin (2001b), por trás de cada imagem, existe oculta
uma ação mental generalizada, abreviada e automatizada. Da
mesma forma, a teoria está relacionada às transformações
qualitativas que sofre a atividade externa na trajetória de sua
conversão em atividade interna (psíquica), nos termos da Teoria
da Atividade de Leontiev.
A teoria do desenvolvimento psíquico de P. Ya Galperin,
segundo Talízina (1988), desenvolveu-se como uma teoria do
ensino e da formação ontogênica da atividade psíquica do
homem, o processo de assimilação da experiência acumulada
pela humanidade, cuja ideia fundamental é a formação esquematizada por etapas das ações mentais.
Toda ação caracteriza-se, antes de tudo, pelas variações
que produzem em seu objeto e pelo resultado ao qual conduz.
Do mesmo modo, a ação mental caracteriza-se por sua variação
determinada e por seu caráter dirigido a um fim de seu objeto.
Porém, nesse caso, o objeto é mental. Por isso, a ação mental
pode ser definida como a habilidade de realizar “mentalmente”
uma determinada transformação do objeto (GALPERIN, 2001c).
Em sua teoria, Galperin considera que o processo de
formação de uma ação começa com o apoio de objetos concretos ou reais (objetos materiais) ou sua representação (objetos
materializados) e passa para as etapas subsequentes (linguagem
e mental).
Galperin (2001a) sustenta o princípio de que é possível,
por meio de uma atividade planejada, a formação de processos
mentais que se estabelecem em órgãos funcionais da própria atividade. O desenvolvimento do pensamento lógico e os conceitos
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das disciplinas escolares podem ser assimilados com êxito se
houver um modelo planificado da atividade (habilidade).
No processo de formação da habilidade por meio da Teoria
da Formação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos, a
assimilação do conteúdoavança do externo material ao mental,
ou seja, do geral para o particular. Seu desenvolvimento com
a atividade conjunta dos licenciandos, utilizando mecanismos
de simbolização do conteúdo, a linguagem como elemento de
formulação linguística de relações e conduzindo-os à conscientização, colabora para o desenvolvimento do pensamento teórico
nesses futuros professores de Química. Galperin (1979) considera
o pensamento consciente como atividade orientadora, porque
direciona a conduta partindo de imagens prévias para a ação.
De acordo com Núñez e Oliveira (2012), a ideia essencial
da teoria de Galperin é que as ações mentais, por sua natureza,
são ações objetais, que primeiramente se realizam apoiadas por
objetos externos e, na medida em que eles são manipulados,
depois de terem passado por uma série de etapas, são realizadas
no plano mental e tornam-se propriedades da psique.
Ainda conforme apreensão de Núñez e Oliveira (2012), ao
considerar a atividade de orientação como o objeto da Psicologia
e como categoria essencial da sua teoria, Galperin dá um novo
significado ao processo de internalização (apropriação) da
atividade externa (material) como gênese da atividade mental
(psíquica). Para os autores, com essa visão, Galperin nega, de
forma dialética, algumas ideias de Vygotsky e Leontiev, mas, por
outro lado, complementa-as e enriquece-as para colaborar na
construção de um corpus teórico mais sólido com comprovação
experimental.
Na perspectiva de Galperin (1959), a aprendizagem de
conceitos e habilidades vincula-se às ações mentais do sujeito,
tendo em vista a pressuposição de que estas se organizam
ativamente. Em uma primeira etapa, elas assumem uma forma
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externa e, depois, em uma relação de colaboração, se transformam em ações mentais. Essa passagem do plano interpsicológico
ao plano intrapsicológico é o que Vygotsky (1989) define como
princípio de internalização. Galperin (1979) distingue duas
partes fundamentais no processo de internalização de uma
atividade externa em uma atividade interna: a de orientação
e a de execução real da ação.
A Teoria da Assimilação de Galperin (2001c) estabelece
que, em um processo de formação, inicialmente as ações são
externas, materiais e, em um instante final, assimila-se a nova
habilidade, ou seja, convertem-se tais ações para o plano mental. As ações mentais são os reflexos, derivados destas ações
materiais (externas). Durante a formação da ação interna,
sobre essa base exterior, são distinguidas as seguintes etapas
fundamentais:
a. A formação da base orientadora dessa nova ação
(habilidade);
b. A formação do aspecto material desta ação;
c. A formação de seu aspecto linguístico;
d. A formação desta ação (habilidade) como um ato
mental (GALPERIN, 2001c, p. 46, grifos nossos).
Em sua teoria, Galperin considera a aprendizagem como
um tipo particular de atividade cujo desenvolvimento conduz
o estudante a novos conhecimentos e habilidades. O processo
de assimilação do conceito é também o procedimento de sua
aplicação em forma de habilidades. A qualidade dos conhecimentos é determinada pelo caráter da atividade que se utiliza
para sua assimilação.
Nessa perspectiva, segundo Núñez (2009), o processo de
internalização da atividade externa é interpretado como um
ciclo cognoscitivo, com momentos funcionais, que não são lineares e, metodologicamente, podem ser separados para análise.
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Para a formação da habilidade de interpretar gráficos
cartesianos, primeiramente, deve-se encontrar a forma adequada da ação. Sequencialmente, deve-se encontrar a forma
material de representação da ação e, por fim, transforma-se
essa ação externa em interna. Em se tratando da formação de
uma nova habilidade ou uma habilidade que deve ser aplicada
de uma nova maneira, ainda que essa habilidade não seja nova,
sua forma é, inicialmente, material ou materializada, ou seja,
deve realizar-se diretamente com o objeto de formação ou, pelo
menos, com a representação condicional do objeto (GALPERIN,
2001c). Em seguida, executa-se na forma verbal e, por último,
mental, permitindo que as funções mentais superiores se
desenvolvam. Dessa forma, durante o processo de formação
da habilidade de interpretar gráficos cartesianos, proporcionam-se as ajudas necessárias aos licenciandos para a formação
no plano mental da invariante operacional. A assimilação dos
conteúdos desenvolve-se do geral para o concreto, por meio de
atividade conjunta e por construções simbólicas do conteúdo,
empregando a linguagem como meio de conscientização.
O método para internalização das ações objetais elaborado
por Galperin e seus colaboradores permite definir os principais
parâmetros ou qualidades da ação humana, assim como os tipos
de orientações na situação de aprendizagem que tributam para
o desenvolvimento do estudante (licenciando).
O esquema de formação da habilidade baseada na teoria
de Galperin permite formar, em todos os licenciandos participantes, ações mentais adequadas e estes, por sua vez, conforme
as qualidades definidas, trabalham como um mecanismo heurístico para administrar um mesmo processo, considerando
cada estudante e suas diferenças individuais.
O processo de formação de habilidades a partir da
transformação da atividade externa e material em mental
efetiva-se segundo o sistema de características qualitativas
das ações definidos por Galperin, tais como a forma da ação,
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o Grau de Generalização, o Grau de Detalhamento, o Grau de
Independência, o Grau de Consciência e o Grau de Solidez. As
transformações qualitativas ocorrem em uma série de momentos
cuja substituição lógica estabelece o processo de transformação
da atividade exterior, material, em atividade psíquica, interna.
Para Talízina (1988), esses indicadores qualitativos da
ação se classificam em primários (grupo de propriedades fundamentais da ação) e secundários, dependentes das primeiras.
Essas qualidades classificam-se como:
a. Qualidades primárias: forma da ação, Grau de
Generalização, Grau de Detalhamento e Grau de
Independência.
b. Qualidades secundárias: Grau de Consciência e
Grau de Solidez.
Cada um desses indicadores qualitativos, definidos por
Galperin e Talízina, pode ser descrito como:
a. Forma como se realiza a Ação – caracteriza o grau
de apropriação da ação pelo licenciando, ou seja,
é a medida do grau de internalização da ação. Em
cada uma das etapas da teoria de Galperin, a forma
da ação apresenta-se de uma maneira específica:
material ou materializada, linguagem externa e mental (TALÍZINA, 1988, p. 60). O indicador qualitativo
da forma da ação estabelece que os estudantes, ao
final da formação da habilidade, tenham transitado
da forma material ou materializada, passando pela
linguagem externa e assimilado no plano mental o
procedimento geral, ou seja, a estrutura da habilidade
ou sistema de operações.
b. Grau de Generalização – Talízina (1989) define a
generalização em relação à extensão da habilidade,
ou seja, ao limite de aplicação da ação. Toda ação
tem seus limites de aplicação. Então, o Grau de
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Generalização é a relação entre as situações nas quais
o sujeito aplica a habilidade e as situações em que ela
é objetivamente passível de aplicação (NÚÑEZ, 2009).
Quando o licenciando aplicar a habilidade e a ação em
situações em que isso é objetivamente possível, está
ocorrendo generalização. O Grau de Generalização
da ação se caracteriza pela separação de suas propriedades essenciais e não essenciais (TALÍZINA,
1988). Os níveis de Grau de Generalização da ação
dos licenciandos podem ser baixos ou altos, dependendo da capacidade do estudante de assimilar a ação
dentro de seus limites de aplicação. A interpretação
de gráficos cartesianos dá conta de analisar gráficos
desse tipo e não de outros, sendo que o licenciando
de Química deve saber fazer essa diferença e poder
afirmar quando um gráfico é cartesiano ou não e se
é passível de interpretação pelo modelo de atividade
estabelecido.
c. Grau de Detalhamento – está relacionado ao nível de
detalhamento da ação em seu sistema de operações.
No processo de formação de habilidades, a atividade
deve ser realizada de forma detalhada (executa todas
as operações do sistema previsto inicialmente) e, ao
final, de forma reduzida ou mental.
d. Grau de Independência – refere-se à possibilidade
de o licenciando efetivar perfeitamente uma ação
com ou sem determinados tipos de ajuda. Não são
todas as vezes que uma nova ação pode ser executada
desde o início sem algum tipo de ajuda. Sendo assim,
nos momentos iniciais do processo de formação da
atividade, é necessário planificar níveis de ajuda que
possibilitem ao licenciando a realização correta da
ação mesmo sem possuir o domínio dela, ou seja, no
próprio processo de aprendizagem (NÚÑEZ, 2009).
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Durante a execução do desenvolvimento da formação
da habilidade de interpretar gráficos cartesianos,
devem ser previstas ajudas por meio do modelo da
atividade, por parte do licenciando parceiro de formação e do professor. No avançar do processo, em
função da necessidade do estudante, esses níveis de
ajuda vão se reduzindo até que o formando atue de
modo independente. Um licenciando desenvolve uma
habilidade com alto Grau de Independência quando
resolve corretamente as tarefas sem nenhum tipo
de ajuda.
e. Grau de Consciência – corresponde à possibilidade
de o licenciando não só cumprir corretamente a ação,
mas também de fundamentar de forma verbal sua
correta execução. O estudante deve dar conta do que
está fazendo e seu porquê. Esta qualidade é secundária
e está determinada pela plenitude da representação da ação na forma verbal externa e da qualidade
da assimilação desta forma de ação pelo estudante
(TALÍZINA, 1988). Para que a assimilação ocorra, o
fazer deve estar acompanhado pelo dar-se conta do
que se está fazendo (GALPERIN, 1959). Ter desenvolvido uma habilidade com alto Grau de Consciência
deve permitir ao licenciando poder interpretar um
gráfico cartesiano não apenas dando a resposta direta
ao que lhe foi solicitado, mas também fazendo uma
análise, oralmente ou por escrito, acerca dos elementos e atributos que compõem o gráfico, a sequência
de operações para interpretá-lo, o contexto em que
o gráfico está inserido e o fenômeno que representa.
f.

Grau de Solidez – está relacionado com a possibilidade de se desenvolver com sucesso a habilidade
formada após algum tempo de sua formação. Sendo
atingido, significa que o licenciando apropriou-se
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daquele conhecimento de uma forma sólida. Segundo
Núñez (2009), o Grau de Solidez também pode ser
medido pela capacidade do estudante aplicar os
conhecimentos formados em novas habilidades de
maiores exigências cognitivas e mais complexas. A
solidez é também uma qualidade secundária da ação
que não se pode conseguir por si só, uma vez que está
dada pela forma da ação, pelo cumprimento eficaz das
ações da Etapa Material até a Etapa Mental e grau de
automatização como consequência da ação mental e
generalizada. Se depois de alguns meses da formação
da habilidade de interpretar gráficos cartesianos, os
licenciandos forem capazes de interpretar de forma
global gráficos desse tipo, isso significa que seu
conhecimento atingiu um elevado Grau de Solidez.
A formação das ações mentais e dos conceitos por meio
da motivação da aprendizagem, da Base de Orientação da Ação
(BOA), das etapas de formação e dos indicadores qualitativos
da ação é considerada uma contribuição especial de Galperin
para a compreensão do conceito de internalização.

2.3 Etapas de formação da habilidade
O conhecimento da estrutura, das funções e das características fundamentais da formação de habilidades permite
conceber modelos mais racionais da atividade cognoscitiva e
esboçar as exigências a estes ao final da formação (TALÍZINA,
1988). A habilidade de interpretar gráficos cartesianos, antes
de ser mental, generalizada, consciente, independente e sólida,
passa por determinados estágios. Esses estágios são as etapas de
formação da habilidade, cada uma das quais se caracteriza pelo
conjunto de mudanças das propriedades fundamentais da ação.
A formação das ações mentais, segundo Galperin (2001d),
passa por cinco etapas. A primeira é o estabelecimento da Base
Orientadora da Ação com a qual depois o licenciando se guia
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para realizar a ação. Na segunda etapa, desenvolve-se a forma
material ou materializada da ação, a primeira forma real no
estudante. Na terceira etapa, a ação se separa de sua imagem
material e passa ao plano da linguagem em voz alta. Na quarta
etapa, a ação é realizada por meio da conversação “para si”,
porém, segundo Galperin, imprecisa em seus componentes
verbais e conceituais. Esta ação no plano da linguagem para si
transforma-se, na etapa seguinte, em um processo automático
e, em consequência disso, sua parte verbal afasta-se da consciência. Assim, o processo verbal converte-se em um processo
oculto e, em um sentido mais amplo, em um processo interno,
no plano mental.

2.3.1 Etapa motivacional
A etapa motivacional não é tratada explicitamente por
Galperin, dada porque concentraremos a discussão nos apontamentos de Nina F. Talízina, orientanda e colaboradora de
Galperin, que incluiu, no desenvolvimento de trabalhos com a
Teoria da Assimilação, essa fase inicial no processo. Galperin,
de acordo com Talízina (1988), posteriormente à definição das
cinco etapas de sua teoria indicou a necessidade de introduzir
uma etapa a mais neste processo, na qual sua tarefa principal
seria a criação de uma motivação necessária ao aluno.
A etapa considerada por Talízina (1986) como “etapa zero”
tem como principal tarefa preparar e motivar os estudantes
para assimilarem novos conhecimentos e procedimentos.
Afinal, a motivação para aprender é sempre definida por
valores que apoiam ou justificam a aprendizagem como atividade de estudo (NÚÑEZ, 2009). Precisa-se estar motivado para
desenvolver a habilidade de interpretar gráficos cartesianos,
de modo que o desenvolvimento desse processo de formação
disponha-se de forma satisfatória.
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A motivação também está relacionada com os desejos, a
vontade, as relações afetivas que o estudante estabelece com o
objeto do conhecimento, como tem discutido Ramalho e Núñez
(2011) a partir das reflexões dos trabalhos de Davidov (1988) e
Leontiev (1989).
Segundo Talízina (1968), a motivação para se aprender é
um requisito básico que está vinculado a valores e a um conjunto
de circunstâncias da vida real de quem aprende. Nas atividades
de ensino e aprendizagem, os motivos podem ser de dois tipos:
externos e internos.
a. Motivos internos: são os próprios interesses e os
atendimentos diretos da necessidade vinculada ao
objeto da ação. Logo, na atividade de aprendizagem
docente, a aquisição do conhecimento não atua como
meio para se alcançar um ou outro objetivo, mas
como o próprio objetivo da atividade dos indivíduos
(TALÍZINA, 1987). O docente em formação busca o
desenvolvimento da habilidade de interpretar gráficos cartesianos para que possa utilizá-la em suas
atividades rotineiras de estudo nas disciplinas da
licenciatura e para o entendimento da aplicação dessa
representação semiótica na Química e na sociedade.
b. Motivos externos: o docente desenvolve a atividade
para satisfazer outras necessidades, que não se relacionam diretamente com a atividade de estudo. Esta
se transforma em um meio para se alcançar um fim
(TALÍZINA, 2009). Nesse aspecto, o licenciando deseja
aumentar seu grau de desenvolvimento na habilidade
de interpretar gráficos cartesianos para que possa
ajudar seus alunos a também atingirem um nível
maior de desenvolvimento na habilidade.
Somente a partir de motivos internos tem lugar a atividade de aprendizagem que satisfaz a necessidade cognitiva

70

José Everaldo Pereira e Isauro Beltrán Núñez

de maneira imediata; em outros casos, o estudante aprende a
satisfazer outras necessidades que não são cognitivas. Nesses
casos, diz-se que neste aluno o motivo não corresponde ao
objetivo (TALÍZINA, 2009).
Para Matiujina (apud TALÍZINA, 2009), de acordo com
o conteúdo, os motivos da aprendizagem escolar podem ser
divididos em:
Motivos escolares cognitivos: pautado no conteúdo (o
material escolar) e no processo de aprendizagem; e
Motivos sociais amplos: relacionados com todo o sistema
vivencial do aluno (questões de honra, autoperfeição, autodeterminação, prestígio, bem-estar, desejo de superar obstáculos etc.).
A motivação, associada aos conteúdos, satisfaz as necessidades do licenciando de receber novas impressões e novos
conhecimentos. Já os motivos sociais amplos estão mais presentes na escolha da profissão, nos deveres e nas responsabilidades
sociais. Uma das vias para a criação da motivação cognitiva é a
introdução de situações-problema relacionadas com a atividade
profissional
O ensino por problemas ou problemática é uma das formas que possibilitam o surgimento da motivação nos alunos
(TALÍZINA, 1988). Nesse tipo de procedimento, o vínculo com
o diaadia permite aumentar a motivação do estudante, ao ver
a aplicação prática de seus novos conhecimentos. Os alunos
ficam mais motivados ao verificarem a utilidade prática de
seus novos conhecimentos na atividade produtiva ou criativa
(NÚÑEZ, 2009). Os licenciandos de Química podem vislumbrar
a aplicação da interpretação de gráficos cartesianos tanto em
seu desempenho pessoal na resolução de problemas quanto
como contribuição para o seu desenvolvimento profissional
como professor da disciplina.
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Apesar de não garantir que o aluno o aceite, na maioria
das vezes o problema produz o desejo de encontrar a sua solução
e conduz o estudante a tentar fazê-lo (TALÍZINA, 2009).
Segundo Núñez e Ramalho (2011), o ensino com situações
problemas como meio para a motivação da aprendizagem exige o
planejamento consequente e orientado de tarefas cognoscitivas
para os estudantes. A tarefa transforma-se em um problema
cognoscitivo, que deve satisfazer as seguintes condições:
a. Apresentar uma dificuldade cognoscitiva para os
estudantes, ou seja, que provoque reflexão sobre o
problema objeto de estudo;
b. Despertar o interesse cognoscitivo dos estudantes; e
c. Basear-se na experiência anterior e no conhecimento
dos estudantes.
Núñez (2009) assinala que metodologias diferenciadas de
ensino e a inclusão dos alunos em um ambiente experimental
também podem ser formas de aumentar seu o interesse.
Uma atitude consciente em relação ao estudo apoia-se em
sua necessidade, desejo e capacidade de estudar, os quais surgem
no processo de realização real da atividade de aprendizagem
(DAVIDOV, 1988).
É fundamental considerar que essa motivação não se
encerra nos momentos iniciais da formação da habilidade e
deve ser conservada por todo o processo de aprendizagem.

2.3.2 Etapa de estabelecimento da Base
Orientadora da Ação (BOA)
Ao estudar a formação de ações mentais e dos conceitos, Galperin (2001e) afirmou que este processo de formação
está determinado pelo caráter da parte orientadora da ação.
Segundo ele, ter concluído isso os levou a mudar o enfoque de
suas investigações e a questionar-se, não como se forma a nova
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ação durante a solução de problemas de mesmo gênero, mas
a se perguntar quais são as condições necessárias para que a
nova ação possa ser executada de forma rápida e correta.
Galperin (2001c) esclarece que, desde o início da aprendizagem, a nova ação é planejada e explicada. Com isso, se forma
uma representação não somente do conteúdo da ação e de seu
produto, mas daquilo que pode servir como suporte para sua
correta execução. A representação antecipada da tarefa, assim
como o sistema de operações necessário para a sua resolução,
formam o plano da futura ação, a base para sua direção.
No momento de orientação, deve garantir-se ao estudante
a compreensão dosistema de operações da habilidade de interpretar gráficos cartesianos, da sua lógica interna, assim como a
possibilidade de ele exercer o controle objetivo do cumprimento
de cada uma das operações que formam parte da atividade que
a constrói e realiza (NÚÑEZ, 2009).
A parte orientadora é a instância diretiva e, basicamente,
depende dela a qualidade da execução. Se considerarmos o
conjunto de situações onde esta ação deve ser aplicada, elas
sinalizam o conjunto de exigências para a ação que se está
formando, assim como o conjunto de propriedades que respondem a estas exigências e que estão sujeitas à formação
(GALPERIN, 2001f).
Durante essa etapa, os estudantes conhecem a nova atividade e os conhecimentos que se incluem nela. Nesse momento,
é importante não somente comentar com os estudantes acerca
de como devem solucionar as tarefas, mas mostrar o processo
de solução. Isso significa que é necessário identificar o sistema de operações que caracteriza a habilidade e mostrar
como estabelecer a presença, ou não, do sistema identificado
(TALÍZINA, 2009).
Nessa etapa, inicia-se o processo de compreensão com
as condições concretas da ação e sua representação através de
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um modelo do sistema de operações apropriado à assimilação
do conceito. Essa etapa da formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos corresponde ao momento em que
os licenciandos organizarão, sob orientação do professor, a
Base Orientadora da Ação (etapa da BOA) que, para Galperin,
é um elemento que determina para o sucesso do processo de
assimilação.
Para Galperin (1986), a Base Orientadora da Ação se constitui no modelo da atividade, ou seja, um projeto de ação que
reflita todas as partes estruturais e funcionais da atividade
(orientação, execução e controle).
Essa etapa deve ser formada em um processo de construção do conhecimento, de modo que os licenciandos possam
estabelecer juntos com o professor, o modelo da atividade que
desempenharão. O licenciando terá em mãos a orientação necessária para a interpretação de gráficos cartesianos, as condições
para a realização da atividade, as ações que ela compreende,
os meios de controle e conhecerá, nessa etapa, os limites de
aplicações da atividade. Segundo Talízina (1988), essa etapa
está direcionada à construção correta e racional de uma das
possíveis formas de resolver a tarefa.
A orientação para a concepção da ação fundamenta-se em
um conjunto de operações para a ação ser desenvolvida em certa
ordem, correspondendo a determinadas regras. Dessa maneira,
toda ação é realizada por meio de uma orientação denominada
por Galperin (1986) de Base Orientadora da Ação (BOA).
De acordo com Núñez e Ramalho (2010, p. 13), nessa etapa,
apresenta-se
a diversidade dos processos e, sobre a base dos conceitos
fundamentais e de análise da solução dos casos particulares,
constitui-se uma metodologia geral ou invariante da habilidade que permite resolver esses casos. A metodologia expressa
as ações necessárias a serem realizadas para a resolução
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de todas as tarefas dentro dos limites de generalização e, é
materializada (modelizada) nos chamados cartões de estudo.

Para a determinação desse invariante da habilidade,
realiza-se uma detalhada avaliação e seleção das operações
que compõem a habilidade estudada e, para sua assimilação,
incluímos somente aquelas que são fundamentais para a formação da habilidade, no grau adequado, de acordo com o nível
dos estudantes (GALPERIN, 2001b).
A parte orientadora da formação garante não só a execução correta da ação, mas também a escolha racional de uma
das possíveis execuções. O licenciando, realizando a parte
orientadora da ação, apoia-se na BOA. Evidentemente, o êxito
da parte orientadora depende, antes de tudo, do conteúdo da
base orientadora (TALÍZINA, 2009).
Para Talízina (1987), a Base Orientadora da Ação (BOA)
pode ser diferenciada pelas seguintes características: caráter generalizado, plenitude e modo de obtenção. Em relação
ao caráter generalizado, a BOA pode modelar-se como uma
generalização empírica ou teórica; quanto à plenitude, ela
pode ser completa (possuir todo o sistema de operações) ou
incompleta (ter o mínimo de condições para o êxito da ação);
quanto ao modo de obtenção, ela pode ser preparada pelo sujeito
da aprendizagem, mas também pode ser proposta já pronta.
A elaboração da Base Orientadora da Ação pode ocorrer de
duas formas: mediante ensaio e erro ou mediante a aplicação
consciente.
Talízina (2009) apresenta em seus estudos quatro tipos
comprovados experimentalmente de bases orientadoras da ação,
podendo-se chegar, teoricamente, a partir de combinações de
suas características a oito possibilidades.
Galperin (2001e) afirma que, dos resultados de suas
investigações, conclui-se que, em termos gerais, as formas de
orientação podem ser classificadas em três tipos fundamentais.
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Se o aluno não pode formar uma imagem orientadora completa
da nova ação e o professor não pode ajudá-lo, essa imagem
será incompleta e obtém-se o primeiro tipo de orientação. Se
o professor entrega ao estudante a base orientadora completa
da ação e demanda-lhe uma intensa investigação da mesma,
então se obtém o segundo tipo de orientação. Por fim, se o
aluno constrói uma imagem orientadora completa de maneira
individual, obtém-se, assim, o terceiro tipo de orientação. Esses
três tipos podem ser mais bem detalhados como:
a. BOA I – considerada por Galperin como uma composição incompleta da orientação, por ser representada
de maneira particular e possuir um grau de transferência de conhecimentos limitado. Em geral, na Base
Orientadora da Ação, a nova ação não é indicada ou
indica-se de maneira insuficiente. A orientação do
sujeito transcorre por meio de indicadores isolados
e é frágil e incoerente. A análise da situação que se
realiza é superficial e resumida e a execução da ação
é impulsiva e imprecisa. As tarefas exigem operações
semelhantes para execução e têm um caráter de tentativa e erro. A ação adquire precisão significativa e
facilidade de execução apenas em condições invariáveis. Em situações variáveis, se torna sensível e passa
a exigir realizações diferentes e tentativas sucessivas.
b. BOA II – tipo de orientação característico do ensino
tradicional, na qual todas as condições necessárias
para o cumprimento de uma ação são fornecidas de
forma acabada ao aluno, explicando suas conexões e
relações, o significado dos pontos de apoio e o modo
de execução da ação. O processo de formação da ação
ocorre de maneira mais rápida que na BOA I e, de
outra forma, os erros são causais e não significativos,
a melhoria dispõe-se no decaimento progressivo da
divisão das operações, por uma facilidade crescente
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e pela rapidez da ação. Porém, essas condições são
particulares, ou seja, úteis para a orientação apenas em casos particulares. A transferência a novas
situações está condicionada em sua maioria (não
exclusivamente) à presença de elementos idênticos
aos dados durante o processo de formação.
As vantagens da aprendizagem por meio do segundo tipo
de orientação em comparação com o primeiro são evidentes
e significativas, sobretudo quando o trabalho está limitado à
assimilação de diversas tarefas. Entretanto, no ensino escolar, as
tarefas, em geral, referem-se a um determinado campo e formam
uma série mais ou menos extensa. Quanto a esta série, existe
uma insuficiência básica na aprendizagem através do segundo
tipo: para cada tarefa nova, a Base Orientadora da Ação deve ser
determinada novamente de forma empírica (GALPERIN, 2001f).
Essa deficiência da BOA II gerou um novo problema, ensinar a
habilidade de formar a base orientadora completa para as novas
tarefas, pelo menos de uma determinada área. Como resultado
dessa indagação, estabeleceu-se a BOA III.
c. BOA III – diferencia-se das demais, inicialmente, por
atribuir ao estudante, sob a orientação do professor,
a análise e elaboração da orientação completa da
ação. Esse tipo de análise pressupõe a orientação do
estudante, não a partir de qualquer tarefa particular,
mas mediada pelas propriedades essenciais para
qualquer objeto daquela atividade (habilidade). A ação
é executada desde o princípio de forma correta e a
assimilação transcorre também sem erros. Orienta
o estudante tendo em vista uma generalização teórica, na qual está inserida a essência da atividade
(invariante), que permite a transferência da atividade
dentro de seus limites de aplicação. Sendo assim, a
ação é aplicável a qualquer situação que esteja no
domínio da mesma generalização. Tal orientação
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contribui para a apropriação de conhecimentos baseada em esquemas gerais, servindo de fundamento
para o desenvolvimento da atividade.
A BOA do tipo III caracteriza-se por ser completa, generalizada e independente. Esse tipo de orientação se constitui
num procedimento generalizado para a solução de uma ampla
classe de tarefas do mesmo tipo, o qual contribui para o desenvolvimento do pensamento teórico dos futuros docentes. Dessa
forma, os estudantes aprendem a buscar princípios gerais de
solução de tarefas análogas, com possibilidades de transferência, dirigindo-se a distintas fontes de conhecimentos (NÚÑEZ;
GONZÁLEZ, 1996b).
Algumas pesquisas (SÁLMINA, 1988; RESHETOVA, 1989;
TALÍZINA, 1968) demonstraram as vantagens de se trabalhar com
a Base Orientadora da Ação do tipo III. Entre esses benefícios,
podemos citar:
a. Oferece grandes possibilidades para o trabalho
independente;
b. Tem caráter generalizado – é mais produtiva;
c. Estabelece uma nova forma de armazenamento da
informação, ao invés de diversos casos particulares,
com métodos particulares de análise, o aluno assimila
um método comum a partir de casos particulares –
determina o invariante da atividade;
d. É uma orientação teórica, podendo penetrar na
essência dos fatos;
e. Garante uma generalização apropriada dos conteúdos;
f.

É rápida, acarreta poucos erros, é estável e possibilita
uma maior transferência dos conteúdos a situações
novas; e

g. Economiza o tempo necessário para a aprendizagem.

78

José Everaldo Pereira e Isauro Beltrán Núñez

Na BOA, a habilidade de interpretar gráficos cartesianos
é representada em um esquema que inclui todos os elementos
necessários para a realização das ações, uma vez que, para a
elaboração do modelo da atividade, deve-se planejar a atividade por meio do sistema de operações da ação. No esquema, é
necessário introduzir não somente o sistema de características
necessárias e suficientes para a interpretação de gráficos desse
tipo, mas também o sistema de operações que conforma o tipo
de atividade a ser realizada com o conceito.
Em nosso estudo, utilizaremos como modelo de orientação
a BOA tipo III que, segundo Núñez (2012), é um esquema de
ação (modelo da atividade) que permite responder a um grupo
de problemas propostos pelas situações dentro dos limites de
generalização. Apresenta a invariante da habilidade, protótipo
ou modelo que caracteriza a predominância de um ou outro tipo
de gênero discursivo, enquanto sua finalidade comunicativa.
A BOA tipo III expressa o que é essencial para a interpretação
de um gráfico cartesiano. A invariante pode ser considerada
como a estrutura operacional da habilidade em questão, que é
um encadeamento de operações identificáveis funcionalmente.
É definida com um alto Grau de Generalização e de abstração.
Apesar de indicada como tipo de orientação para formação
de um grande conjunto de habilidades, a BOA do tipo III tem
limitações, pois, segundo Galperin (1989), não deve ser usada
quando se trata de solucionar tarefas muito complexas, para
as quais a solução exige uma orientação incompleta, específica
para a nova tarefa e que exige o pensamento criativo.
O modelo da atividade, representado em um cartão de
estudo, permite individualizar o processo, já que cada licenciando pode contar com esse apoio externo para a interpretação
dos gráficos cartesianos. Por conter o essencial da BOA, ele
permite que o estudante aplique o procedimento em formação
sem havê-los aprendido de memória antes (NÚÑEZ; RAMALHO,
2013).
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Em relação à materialização do modelo da atividade
(cartão de estudo), González (1989) afirma que
a. Por ser um meio de materialização do objeto de assimilação, constitui-se em uma via que dá resultado
muito eficiente para se trabalhar a forma inicial,
materializada;
b. Permite assegurar-se a fase de trabalho compartilhada (com a ajuda de outros), sem que o processo que
cada licenciando segue perca sua individualidade;
c. Permite a redução da ação, planejando-se por sua vez,
modelos nos quais as ações são trabalhadas ampliadas
e modelo nos quais as ações se apresentam reduzidas; e
d. Por sua vez, através de sua redução e eliminação,
permite o trânsito entre as etapas com um maior
nível de independência por parte do estudante.
A grande vantagem da BOA III consiste no fato de que ela
libera o estudante da necessidade de estudar cada fenômeno
particular da interpretação de gráfico cartesiano. Praticamente,
isso significa um passo para um novo meio de processamento
da informação: no lugar de muitos dados particulares, com
métodos particulares para sua análise, proporciona-se um
método único. Este é adquirido com alguns casos particulares (e
estes devem ser tantos quantos necessários para a assimilação
do método dado). Posteriormente, o licenciando constrói, com
a ajuda deste método, qualquer procedimento particular do
sistema dado de maneira independente (TALÍZINA, 2009).
Segundo Núñez e Ramalho (2013), nesta etapa de construção da BOA, o professor deve centrar menos atenção na execução
das ações dos alunos e mais na construção e compreensão por
eles dos conhecimentos e da BOA.
A utilização do método de elaboração conjunta tem caráter
de método principal nesta etapa, mas não impede que se
use também em alguns momentos o método explicativo,
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caso necessário. As tarefas apresentadas nesta etapa são
orientadas à construção da orientação geral (BOA) (NÚÑEZ;
RAMALHO, 2013, p. 15).

Uma vez que se reconhece que a assimilação tem lugar
somente na ação, pode-se incluir na estrutura da habilidade só
aquelas operações que participam, ou seja, que utilizamos na
ação. É necessário demonstrar que, em problemas diferentes,
um mesmo elemento pode ter um papel diferente, então, é
necessário elaborar esta ideia como uma tarefa particular e
na qualidade de definição do conceito dado (GALPERIN, 2001b).

2.3.3 Etapa da formação da habilidade
no plano material e materializado
Nessa etapa, a atividade ocorre entre os estudantes, ou
seja, inicia-se a execução da atividade no plano interpsicológico – o processo de internalização do conteúdo, ou seja, da
habilidade que leva à apropriação dos conceitos. Os estudantes
cumprem a ação, porém na forma material ou materializada
externa com o detalhamento de todas as operações que formam
a habilidade. Essa etapa permite aos estudantes assimilarem o
conteúdo da ação e ao professor, realizar o controle objetivo do
cumprimento de cada uma das operações que formam a ação
(TALÍZINA, 1988).
A diferença da ação no plano material ou materializado
não está na estrutura operacional, mas no modo de representação do objeto de estudo. No plano material, serve de objeto de
estudo o próprio objeto, enquanto, no plano materializado, serve
o seu substituto, o modelo ou uma representação, que contém
os aspectos essenciais do objeto de assimilação (NÚÑEZ, 2009).
Ainda nessa etapa, a formação da ação é realizada por
intermédio de objetos materiais ou suas representações e
designações escritas (objetos materializados – representação
do objeto real) e com ajuda do modelo de atividade, na forma
de um cartão de estudo, com as condições concretas da ação.
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As ações se realizam com operações e em cada uma delas a
orientação e o controle efetuam-se de acordo com o conteúdo
e não apenas o resultado (GALPERIN, 2001a).
Em nosso estudo, essa etapa será operacionalizada no
plano material e no materializado, uma vez que os gráficos
utilizados nas tarefas são o próprio objeto a ser interpretado e o
modelo da atividade representa a materialização das operações a
serem realizadas para essa interpretação. Esse modelo, na forma
de cartão de estudo, deve representar somente o que reflete
a essência do conteúdo e da atividade ou ação que se deseja
realizar, levando-se em consideração a idade do estudante, a
fim de que sua atenção não seja desviada para aspectos não
essenciais.
Os licenciandos resolvem as tarefas em duplas, de modo
que posam se ajudar mutuamente durante o processo de execução das tarefas selecionadas. Enquanto um dos estudantes
resolve sua tarefa, o outro acompanha (controla) o processo
verificando se ele está obedecendo fielmente às operações
previstas no cartão de estudo. Em caso contrário, o que está
controlando deve intervir orientando o processo. A utilização
dos cartões de estudo como representação materializada da
interpretação de gráficos cartesianos assegura uma fase de
trabalho compartilhado (em duplas), sem que seja desprezada
a individualidade de cada estudante. O licenciando não precisa
memorizar o conteúdo do cartão de estudo, ele vai assimilando-o
à medida que o utiliza na solução das várias tarefas.
No trabalho dos licenciandos de Química, durante essa
etapa, solicita-se também a justificativa, argumentação e/ou
explicação oral das ações. A utilização dos cartões de estudo
como forma de materialização para o trabalho nessa etapa
garante a fase de trabalho compartilhado, sem que se perca a
individualidade. O licenciando não precisa memorizar o conteúdo (sistema de operações), mas assimilá-lo ao tempo em que o
utiliza na solução das diferentes tarefas. Segundo Sálmina (1987),
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os cartões de estudo permitem, ainda, a redução da ação, ao
passar de cartões com maior grau de detalhes a cartões menos
detalhados, contribuindo assim para maior independência do
aluno (SÁLMINA, 1987).
Cada licenciando começa a realizar a ação no plano
externo, de forma detalhada e executando todas as operações
que pertencem à composição da ação de interpretar gráficos
cartesianos. O licenciando executa a ação e o seu parceiro
controla o cumprimento de cada uma das operações para a
interpretação dos gráficos cartesianos. O professor tem o papel
de acompanhar o desenvolvimento das duplas e verificar o
cumprimento do modelo da atividade e, se necessário, orientar
e controlar diretamente os estudantes.
Durante a execução dessa etapa, o licenciando ainda não
interpreta o gráfico em nível mental ou subordina suas ações a
tarefas exclusivamente expressas verbalmente, embora possa
atuar em um plano material ou materializado. É necessário
incluir na BOA tarefas que reflitam os casos típicos da aplicação
da atividade para garantir sua generalização e evitar que, nesse
momento, o aluno possa ser conduzido a uma automatização
prematura (GALPERIN, 2001c).
De acordo com Galperin (2001a), essa etapa inicia-se com
o modelo da atividade com todas as operações para realizar
a ação, descritas o mais detalhadamente possível, para que
o licenciando perceba de maneira clara e objetiva a lógica do
conteúdo concreto da ação. Após o estudante ter assimilado
suficientemente o processo detalhado da interpretação de
um gráfico cartesiano, as operações começam a ser retiradas
e passa-se a utilizar cartões mais abreviados.
Na generalização da ação e aplicação de todos os tipos de
tarefas que estão previstas, a diferença entre os tipos de tarefas
tem uma importância fundamental e não simplesmente sua
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variedade. Galperin (2001a) distingue três tipos de materiais
diferentes:
a. O material lógico de caráter geral, que tem uma composição completa, excessiva e incompleta de condições
e a combinação de sobras de algumas condições com
as insuficiências de outras;
b. O material psicológico com divergência e coincidência
de traços evidentes e características conceituais (em
diferentes combinações);
c. O material objetivo-especial, no qual a habilidade que
se estuda tem se expressado em diferentes fenômenos
e meios do material dado.

2.3.4 Etapa da formação da habilidade
no Plano da Linguagem Externa
Na etapa da linguagem externa, a ação é um relato (fala)
sobre a ação sem nenhum tipo de apoio material e sem que
participe diretamente nela os objetos. Essa etapa estrutura-se
como um reflexo verbal exato da ação realizada com o objeto
ao qual o estudante se refere todo o tempo e se esforça por
representá-lo (GALPERIN, 2001c).
Para Núñez (2009), a codificação, em forma de conceito,
do conteúdo da ação material e sua transformação na forma
verbal possibilita que as expressões orais tenham um conteúdo
essencial e não formal, evitando o verbalismo ou formalismo
dos conhecimentos.
Na etapa da linguagem a ação altera radicalmente sua
forma: de transformação das coisas, converte-se em raciocínio
acerca dela. Esse raciocínio forma-se sob o controle do professor
e, de acordo com suas exigências, o licenciando começa a enfocar
sua ação com estas mesmas exigências.
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Nessa etapa, os licenciandos permanecem em dupla,
mas retira-se o apoio externo (cartão de estudo) e trabalha-se
utilizando a linguagem externa (oral ou escrita). Os estudantes
verbalizam seus conhecimentos e o processo de solução das
tarefas, isto é, enquanto interpretam os gráficos cartesianos
os licenciando vão pronunciando em voz alta os procedimentos
que executam e a resposta encontrada. Nesse momento, eles
devem redefinir a compreensão dos conceitos e procedimentos
em diferentes situações, articulando seu pensamento enquanto
resolvem os problemas, ao assumirem a posição de críticos ou
monitores na atividade em dupla. Utilizam-se tarefas com os
mesmos tipos de gráficos cartesianos utilizados nas etapas
anteriores, porém com novas possibilidades de uso da linguagem. O licenciando raciocina sobre a atividade, executando-a
segundo o sistema de operações determinado (BOA), de maneira
detalhada, sendo cada operação orientada e controlada de
acordo com o conteúdo e não somente com o resultado.
A ação vai se transformando em uma ação teórica, fundamentada em palavras e conceitos verbais. O estudante pode
repensar sua compreensão dos conceitos e procedimentos
quando resolve um problema ou ao assumir o lugar de crítico
ou de monitor na atividade em grupo (NÚÑEZ, 2009). Apesar
de não utilizar mais o cartão de estudo as tarefas continuam
sendo resolvidas em dupla e cada licenciando controla a argumentação verbal da realização das operações pelo outro e
intervém quando for necessário. O professor tem a função de
controlar o desenvolvimento do processo de modo a intervir
caso o estudante da dupla que controla a resolução da tarefa
não acompanhar corretamente a execução da etapa ou surgir
dúvida em ambos os estudantes da dupla. A orientação do
professor buscará corrigir as falhas do processo, no processo
de modo a garantir a aprendizagem.
Na Etapa da Linguagem Externa, a linguagem transforma-se em portadora de todo o processo: tanto da tarefa
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como da ação. Por esse processo, o licenciando deve guiar-se
não somente no conteúdo do objeto, mas também na expressão
verbal, evitando o formalismo das ações verbais. Os símbolos,
os sinais, contraem novos significados compartilhados, na
medida em que vão sendo assimilados na atividade produtiva
conjunta (GALPERIN, 2001a).
Para a interpretação dos gráficos cartesianos, os licenciandos pronunciam cada uma das operações que executam,
procurando ao máximo seguir os procedimentos que estavam
previstos no cartão de estudo.
A teoria de Galperin considera a palavra como o instrumento fundamental da internalização, no sentido dado por
Vygotsky (1989). Isso permite separar da ação a imagem e a
operação, sustentando-as pelos próprios movimentos linguísticos do aluno. Os sinais possuem a princípio uma forma externa,
material, e, logo, interiorizam-se, fazendo-se internos, ideais.
A utilização da oralidade tem uma funcionalidade no
processo de aprendizagem: é uma maneira de se pensar em voz
alta, auxiliando a descrição do objeto ou do processo e, ao se
estabelecerem relações no decorrer da atividade, começa-se a
alcançar o caráter teórico, embora ainda não existindo acessibilidade à observação exterior (TALÍZINA, 1968). A linguagem, como
atividade, articula a imagem mental à organização conceitual
(GALPERIN, 1986, 2001a; TALÍZINA, 1987; NÚÑEZ, 2009).
É importante salientar que a passagem da ação ao plano
verbal significa não a habilidade de comentar acerca de como
tem que agir, mas sim a habilidade para realizar a ação na forma
verbal (TALÍZINA, 2009).
Argumentar as ações durante sua execução permite
o desenvolvimento de estratégias metacognitivas (NÚÑEZ;
RAMALHO, 2011). Sendo assim, o licenciando vai se conscientizando dos procedimentos que usa, o porquê são estes e não
outros, sobre como se estabelecem e aplicam os conceitos, sobre
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seus êxitos e erros na formação da habilidade de interpretar
gráficos cartesianos. Como afirmam os autores, quando o estudante compara a atividade que realiza com a orientação da BOA,
ele aprende a regular suas ações e possibilita formar um tipo
de controle interno, isto é, aprende a aprender.
Em relação aos indicadores qualitativos na formação
da habilidade, Galperin (2001a, p. 90) aponta que a execução da
ação com sua generalização simultânea e sistemática, garante
a possibilidade de destacar as relações essenciais da tarefa, a
orientação em relação a elas e, consequentemente, o caráter
fundamentado na ação. A exercitação desta ação na “linguagem
oral sem objetos”, a linguagem que responde às exigências
de plenitude e precisão, necessárias para sua compreensão,
garante o caráter consciente da ação. A regulação da medida
de assimilação permite prevenir a automatização das formas
intermediárias da ação e alcançar a automatização desejada
para sua forma final.
Nessa etapa, segundo Galperin (2001c), três mudanças
essenciais são produzidas:
a. A ação verbal estrutura-se não somente como um
reflexo real da ação realizada com o objeto, mas também como uma forma de comunicação, subordinada às
exigências da compreensão e o sentido específico que
deve ter para as outras pessoas e, consequentemente,
como um fenômeno da consciência social. Na etapa
anterior (material e materializada), a ação também
se refletia na consciência e objetivamente também
era social, pois se apoiava na presença dos objetos
e só em conjunto com eles entrava na consciência.
Agora, considera-se o conteúdo da ação com os objetos, porém a ação é executada no plano da linguagem
cujo conteúdo deve ter para todas as pessoas um
significado único, portanto, objetivo.
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b. Agora a habilidade é constituída na base da ação e isso
elimina a limitante principal da ação com os objetos.
Sua forma verbal se apresenta com uma realidade
material nova e estável.
c. A terceira mudança processa-se depois de que a forma
verbal da ação é bem assimilada e esta novamente se
submete a uma redução consecutiva e se transforma
em uma “ação por fórmula” e, se esta ação foi ensinada
corretamente, o conteúdo da ação com o objeto se faz
consciente, porém já não se executa.
De acordo com Galperin (2001c), na passagem da Etapa da
Linguagem Externa para a próxima etapa (mental), surge uma
nova etapa que ele denomina de linguagem para si. Nessa fase,
a tarefa de comunicação é substituída pela tarefa da reflexão
e a fala para si converte-se em um meio não de transmissão
do pensamento a outro, mas sim na transformação do mesmo
em um objeto para uma melhor análise. Explica Galperin que
quando refletimos sobre um pensamento, nos referimos
não ao aspecto sonoro, sim ao conteúdo mental. A atenção
passa ao conteúdo do conceito (ou ao sistema de operações da
habilidade) e o aspecto sonoro da formulação verbal se reduz
na medida do possível (GALPERIN, 2001c, p. 50, grifos nossos).

Na Etapa Material e Materializada, o conteúdo se reduziu
consideravelmente. Na Etapa da Linguagem Externa, o processo
de redução conduz a uma ação de acordo a uma fórmula. Na
etapa da linguagem para si, também começa a reduzir-se o
aspecto verbal da fórmula e, ao final, origina-se o ato independente em toda sua aparente contraposição à ação concreta com
objetos e cuja última forma representa a ação.
Em suas investigações quanto ao controle do processo
de formação por meio da teoria de Galperin, Talízina (1988)
formulou as seguintes demandas:
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1. Nas primeiras etapas do processo de assimilação, o
controle deve ser por operações.
2. No início da Etapa material ou materializada e da
Etapa verbal externa, o controle na forma externa
deve ser sistemático, de toda tarefa resolvida.
3. Ao final dessas duas etapas, assim como nas etapas
seguintes, esse controle deve ser episódico e a pedido
do estudante.
4. O modo como se realiza o controle, ou seja, quem
controla, não tem grande importância para a qualidade da assimilação. De mesmo modo, a novidade
do modo de controle, assim como as condições de
emulação (controle mútuo no trabalho em dupla
dos estudantes) contribuem para a criação de uma
motivação de estudo positiva.

2.3.5 Etapa da formação da habilidade do plano mental
A forma mental é uma forma superior, embora, por sua
origem, derive da forma material, inicial. A forma mental da
ação significa que a ação se realiza “para si”, seus elementos
estruturais são as representações, os conceitos, as operações
que se realizam “para si” (GALPERIN, 2001a).
Nesta última etapa da formação, os licenciandos não
realizam a ação de forma detalhada em todo o sistema de
operações. Ao final dessa etapa, eles já a tem formada mentalmente, transformando-a, como resultado desse processo, em
fala interna, na qual se formam as imagens e as ações adequadas
a elas. Nesse estágio, os estudantes operam no que Galperin
denomina de plano mental.
Galperin (2001c) explica que as diferentes formas por
meio das quais passa a ação, desde suas primeiras realizações
externas até a forma mental final, não se eliminam; mantêm-se
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e formam os degraus de uma escada que une sua base com a
parte superior. Uma ação material fundamentada une-se com
o ato do pensamento acerca da ação, o material pensado com
o pensamento do material.
Segundo Galperin:
Esta escada de uma mesma ação abre a possibilidade de
mover-se em sentido inverso, ou seja, de um plano abstrato
e interno a uma ação externa e material. E esse movimento
realizado através de uma série de elementos intermediários
da ação assimilada, integra o verdadeiro conteúdo e o aspecto
objetivo de seu caráter consciente (GALPERIN, 2001c, p. 51).

De acordo com as contribuições de Talízina (1987), a possibilidade de cumprimento da ação completamente na forma
mental significa que a ação recorreu ao caminho da interiorização, convertendo-se de externa em interna.
Na Etapa Mental, a tarefa é solucionada de forma independente. Utilizam-se os mesmos tipos de tarefas, porém dando-se
ênfase a exercícios de maior complexidade, que impliquem
a transferência do conhecimento para novas situações. Os
licenciandos interpretam os gráficos cartesianos sem o auxílio do cartão de estudo, do companheiro, do professor ou da
linguagem falada, apenas em seu plano mental, como produto
do pensamento.
A ação, nesse instante, tem uma base de articulação
expressa, em forma de linguagem externa para o próprio indivíduo. É uma ação interna, entretanto direcionada ao exterior
(a si mesmo ou a outra pessoa).
Para Talízina (1988), na etapa da formação da ação no
plano mental, esta adquire um desenvolvimento rápido e automatizado. É o ato do pensamento: o processo acontece na mente
e sua execução dá-se de forma correta. Essa etapa desenvolve-se
após o licenciando percorrer todo o caminho da internalização.
A ação do estudante é do tipo de realização interna, para si,
usando os elementos estruturais, como as representações, os
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conceitos e as operações internas, para a realização da atividade
(GALPERIN, 1986; TALÍZINA, 1988; NÚÑEZ, 2009).
Sinteticamente, a formação por etapas das ações mentais
relaciona a atividade psíquica com a atividade externa, de objeto,
material. Representa a chave não somente para compreender os
fenômenos psíquicos, mas também para dominá-los na prática
(GALPERIN, 1959).
É possível que não seja necessário passar por todas as
etapas, quando em um ciclo de ensino se encadeiam muitos
conteúdos que se associam posteriormente a outros dos quais
são componentes particulares. São os conhecimentos mais
gerais que respondem à formação de atividades gerais e que
devem passar pelas etapas mencionadas (GONZÁLEZ, 1989).
Em resumo, o processo de assimilação da atividade em
um ciclo formativo se tdesenvolve segundo o esquema proposto
por Núñez (2009) e apresentado no Quadro 1:
Quadro 1 – Processo de assimilação da atividade,
segundo a Teoria da Assimilação de P. Ya. Galperin

Fonte: Núñez (2009, p. 125)

O trânsito das ações por essas etapas garante a transformação de ações externas, com a orientação e controle do
professor, em ações internas, reduzidas, independentes e generalizadas, desenvolvendo o pensamento teórico nos futuros
professores de Química. Dessa forma, em um tempo menor,
o licenciando pode construir e assimilar um procedimento
racional para a solução de tarefas.
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As principais etapas nas quais se realiza a ação representam os níveis sucessivos da transformação do fenômeno objetivo
em algo cada vez mais próprio, que, durante o processo de
execução, depende cada vez mais só de nós. Na Etapa Material
e Materializada, dependemos da presença do objeto externo;
na Etapa da Linguagem, das demandas de outras pessoas sobre
o conteúdo e a forma de comunicação e, somente na Etapa
Mental, havendo assimilado o conteúdo objetivo da tarefa e
seu reflexo na linguagem, o sujeito transforma-se em amo
absoluto do material estudado, assimilando-o completamente
(GALPERIN, 2001b).
A passagem pelas etapas de assimilação não ocorre de
maneira uniforme, no sentido de todos os licenciandos atingirem, ao mesmo tempo, as mesmas metas. Como esclarece
Talízina (1988), alguns estudantes podem estar mais adiantados
que outros. Uns precisam permanecer em uma etapa anterior,
enquanto outros podem avançar à etapa seguinte. Com relação
à organização do processo, é adequado dar a possibilidade de
executar a tempo a próxima etapa ou, pelo contrário, retardar a
nova etapa. Essas situações estão sujeitas a vários fatores e são
circunstanciais à dinâmica da aprendizagem em grupo, mas é
importante considerar o ritmo de aprendizagem dos licenciandos assim como evitar atrasos desnecessários no andamento
das etapas de assimilação.
Galperin (2001b) alerta para o fato da não linearidade das
etapas de sua teoria, quando aponta que nem toda ação deve
passar por essas etapas, mas apenas a parte nova. As operações
que já foram assimiladas numa experiência anterior podem ser
executadas ao nível das habilidades já adquiridas. Desse modo,
atualiza-se ou forma-se apenas naquilo que o licenciando precisa
elevar o grau de desenvolvimento de seus conhecimentos ou
assimilar como novo.
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3 Percurso metodológico da pesquisa
A estratégia metodológica utilizada neste estudo propôs-se a
organizar e sistematizar a investigação sobre o processo de
formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos,
tomando-se como ponto de partida a tese geradora da pesquisa:
a formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos
como parte do conhecimento profissional, desenvolvida por
meio de um Sistema Didático que toma como referência as
etapas da Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais e
dos Conceitos de P. Ya. Galperin, constitui-se como um processo
de aprendizagem que garante a assimilação da orientação do
sistema de operações ao nível mental, de forma sólida, com alto
Grau de Generalização, Independência e Consciência e com alto
poder de transferência a novos contextos.
Os sujeitos da pesquisa eram estudantes de Licenciatura
em Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), no período de 2012.1. Todos os licenciandos estavam
matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado III e
estavam realizando seus estágios em escolas da rede pública da
Grande Natal/RN. O estudo iniciou com quatorze estudantes,
mas apenas seis participaram de toda a formação. Destes, três
eram homens e três eram mulheres e a idade média do grupo
era de vinte e três anos.
Em função da natureza do objeto de estudo, desenvolvemos nossa pesquisa como estudo de intervenção por meio de
uma experiência formativa em prol da formação dos licenciandos
participantes na habilidade de interpretar gráficos cartesianos
fundamentada na Teoria de Galperin.
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Gonçalves (2012) afirma que a experiência formativa tem
como centralidade o processo de aprendizagem experiencial,
articulado em nível hierárquico, que abrange: o saberfazer,
conhecimentos, funcionalidade e significação, técnicas e valores
num espaço-tempo e a oportunidade de uma presença para si e
para a situação, por meio da mobilização de uma multiplicidade
de registros.
Essa proposta de intervenção na forma de experimento
formativo no sentido histórico dialético é do tipo exploratória,
descritiva e de natureza qualitativa. De acordo com Leite (2008),
a pesquisa exploratória, como o próprio nome sugere, explora
algo novo, baseia-se no empirismo e seus resultados têm um
grande valor, pois servem de base para outros estudos quando
sua abordagem não possui bibliografia extensa.
A pesquisa qualitativa possui o poder de analisar os
fenômenos com consideração de contexto. Para Leite (2008),
ao contrário das pesquisas quantitativas, o método qualitativo
se baseia em objetivos classificatórios, utilizando, de forma mais
adequada, os valores culturais e a capacidade de reflexão dos
indivíduos. Segundo o autor, uma investigação realizada sob
essa visão “não peca por desconsiderar as causas e inter-relações
sutis que possam permear-se entre a análise e as conclusões,
desconsiderações essas que podem distorcer verdades entre o
meio e o fim” (LEITE, 2008, p. 100).
Para estudar o processo deformação da habilidade, foi
organizado um Sistema Didático fundamentado na teoria de
Galperin por meio do qual se analisou o grau de desenvolvimento da habilidade do grupo de estudantes de Licenciatura
em Química, antes, durante e depois do processo formativo.
O percurso metodológico da pesquisa, de acordo com
os objetivos propostos para o estudo, organizou-se em três
momentos:
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a. Estruturação do sistema didático;
b. Desenvolvimento da experiência formativa; e
c. Organização e análise dos dados.
A organização da metodologia do estudo pode ser discriminada pelo Esquema 1, a seguir:
Esquema 1 – Estrutura metodológica da pesquisa

Embora essas etapas apresentem-se numa sequência,
na prática não se efetivaram nessa linearidade, uma vez que,
no desenvolvimento da formação da habilidade, foram replanejadas atividades e a análise dos dados, movimento necessário na tomada de decisões acerca da estruturação de um
sistema didático e de um processo de aprendizagem dinâmicos
cujo objeto e atores são seres humanos, socioculturalmente
multideterminados.
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3.1 Estruturação do Sistema Didático
O Sistema Didático proposto tem como objetivo organizar
o processo formativo da habilidade de interpretar gráficos
cartesianos fundamentado nas etapas de assimilação propostas
pela teoria de Galperin.

3.1.1 Critérios para a definição dos pressupostos
Foram definidos como parte do Sistema Didático os pressupostos teórico-metodológicos que estruturam o trabalho e
que consideram as categorias chaves da teoria de P. Ya. Galperin.

3.1.2 Critérios para a definição do objetivo
Partindo do pressuposto de que a aprendizagem é um
tipo de atividade, o objetivo desta pesquisa foi formulado considerando a linguagem das ações que os licenciandos realizam
ao interpretarem gráficos cartesianos, ou seja, como um tipo
de atividade que conjuga a habilidade e os conceitos que serão
assimilados
O objetivo do trabalho foi definido segundo os critérios
a seguir, discutidos por Núñez e González (1996):
1. Definir o objetivo em termo de uma habilidade;
2. Definir o vínculo da habilidade com a atividade
profissional;
3. Considerar o nível inicial do grau de desenvolvimento
da habilidade dos licenciandos;
4. Considerar as limitações do sistema (tempo, condições
materiais etc.); e
5. Definir os critérios ou qualidades da atividade
(habilidade).
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3.1.3 Critérios para a seleção e
organização dos conteúdos
Para a seleção dos tipos de gráficos cartesianos, objetos
de estudo da Química do ensino médio, e para os quais foi investigado o Grau de Generalização da habilidade de interpretá-los,
foram analisados os livros didáticos de Química propostos pelo
Ministério da Educação (MEC) no Programa Nacional do Livro
Didático – PNLD (BRASIL, 2011) para o triênio 2012-2015.
Para a análise de cada uma das coleções dos livros do
PNLD de Química, foi desenvolvido o seguinte procedimento:
a. Atribuiu-se um código para cada coleção;
b. Identificou-se em cada volume, de cada coleção, os
gráficos cartesianos presentes nos textos e exercícios;
c. Colocou-se cada gráfico identificado em uma base
de dados;
d. Procurou-se identificar a tipologia dos gráficos e a
frequência com que apareciam nas coleções;
e. A partir dos dados identificados, organizou-se duas
tabelas: tipos de gráficos e relação de grandezas;
f.

Os dados das tabelas possibilitaram a definição dos
tipos de gráficos que deveriam ser utilizados nas
tarefas, delimitando o Grau de Generalização.

3.1.4 Critérios para organização dos gráficos
cartesianos como objeto da assimilação
Para estabelecer a estrutura funcional da invariante
conceitual que serve de base para a sistematização do conteúdo
e para a organização do Sistema Didático, foi utilizado o Método
Teórico da Atividade, desenvolvido por N. F. Talízina (1988).
Segundo Núñez (2009), oMétodo Teórico da Atividade
tem como finalidade encontrar a invariante na diversidade de
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procedimentos para interpretar gráficos cartesianos, analisando, em cada caso, os componentes estruturais da atividadedefinidos por Leontiev (1989), quais sejam: o objeto, o motivo,
o objetivo, o sistema de operações, os meios, as condições de
realização e o produto. A aplicação do método teórico a esse
estudo considerou as seguintes etapas:
a. Levantamento, na literatura, da diversidade de
metodologias discutidas para interpretar gráficos
cartesianos em diferentes disciplinas na área das
Ciências Naturais;
b. Identificação, nessa diversidade, dos casos típicos
para análise;
c. Análise estrutural de cada metodologia de interpretar
gráficos, segundo os componentes da atividade; e
d. Identificação da invariante dos procedimentos para
interpretar gráficos cartesianos.
Uma vez determinada a invariante do procedimento e
as tipologias de gráficos cartesianos a se aprender interpretar,
organizou-se o conteúdo em relação ao sistema de operações.

3.1.5 Critérios para organização do Sistema de
Tarefas para a formação da habilidade
O processo de formação de uma habilidade na perspectiva
da teoria de Galperin exige tarefas diversas,que, segundo Núñez
(2009), correspondem a:
a. Diagnóstico inicial do grau de desenvolvimento da
habilidade;
b. Processo de formação da habilidade; e
c. Controle final do processo de formação.
Minuciando essa categorização, a elaboração do sistema de
tarefas organizou-se de acordo com os indicadores qualitativos
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da ação e as etapas de formação da habilidade. Os tipos e
quantitativos de tarefas, segundo os momentos do processo
de formação e os indicadores qualitativos, foram organizados
conforme o Quadro 2 apresentado a seguir:
Quadro 2 – Distribuição de tarefas nas etapas de
acordo com os indicadores qualitativos da ação

Preza-se esclarecer que o quantitativo de tarefas utilizadas na formação depende do nível de desenvolvimento da
habilidade dos licenciandos durante o processo. Tais tarefas,
às vezes, variam de conteúdo, mas, em outros episódios, são
idênticas e abrangem mais de um tipo de indicador.

3.2 Desenvolvimento da experiência formativa
3.2.1 Instrumentos de coletas de dados
A pesquisa buscou, por intermédio de métodos empíricos,
coletar os dados necessários para se responder aos objetivos
propostos. Os instrumentos permitiram determinar como
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avançou o processo de formação da habilidade e possibilitaram
determinar os fatores que favorecem e dificultam o desenvolvimento da habilidade quando trabalhada a partir da teoria de
Galperin. No estudo, foram privilegiados como instrumentos
o teste diagnóstico, o questionário, a observação e o caderno
de registro de atividades.

3.2.1.1 Testes diagnósticos
O estudo contemploua aplicação de três testes diagnósticos. Tais instrumentos foram validados por meio da análise e
discussão de seus conteúdos pelo autor desta pesquisa e por seu
orientador, especialista em educação e formação de professores,
em Química e na Teoria da Assimilação de Galperin. Foram
utilizados os seguintes testes:
a. Teste 1 – O diagnóstico inicial do grau de desenvolvimento da habilidade: foi aplicada uma tarefa com um
gráfico da área de Química que exigiu dos licenciandos
sua resolução de forma discursiva e sem ajuda. Esse
teste buscou identificar o grau de desenvolvimento
da habilidade de interpretar gráficos cartesianos
que os licenciandos possuíam antes do processo de
formação.
b. Teste 2 – O controle final do processo de formação
da habilidade: o controle final foi organizado com
duas tarefas, sendo uma de caso típico, semelhante
aos aplicados na formação e dentro dos limites de
aplicação da área de Química no ensino médio, e
outra de uma área diferente e de maior complexidade,
para verificar o alto poder de transferência a outros
contextos.
c. Teste 3 – O diagnóstico do Grau de Solidez da habilidade atualizada: para avaliar o Grau de Solidez da
habilidade de interpretar gráficos cartesianos, foi
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solicitado aos licenciandos, após quatro meses do
processo de formação, que resolvessem uma tarefa de
maior complexidade e de aplicação de conhecimentos
que mensurasse seu poder de transferência para
outros contextos, o seu grau de desenvolvimento da
habilidade e o Grau de Independência de sua aprendizagem após esse período.
As tarefas utilizadas como testes de 1 a 3 serão apresentadas e discriminadas no capítulo 6 do desenvolvimento
do Sistema Didático, juntamente com as demais tarefas da
experiência formativa.

3.2.1.2 Questionários
No desenvolvimento do processo de formação da habilidade, foram aplicados junto aos licenciandos dois questionários
de perguntas abertas. Para Gil (2010), o questionário é uma
técnica de investigação composta por um número mais ou menos
elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo
por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos,
interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. Leite (2008)
afirma que os questionários exercem pelo menos duas funções:
descrever as características e medir determinadas variáveis de
um grupo social, bem como de variáveis individuais. Segundo
Gil (2010), perguntas abertas são aquelas em que o participante
responde com suas próprias palavras, sem qualquer restrição.
Em virtude das dificuldades para tabulação e análise, perguntas
deste tipo são pouco recomendadas em estudos descritivos ou
explicativos. Exercem, no entanto, importante papel nos estudos
formuladores ou exploratórios. A vantagem de se escolher o
uso de questionários de perguntas abertas em nosso estudo é
a possibilidade de o licenciando responder com mais liberdade,
não estando restrito a simplesmente marcar uma ou outra
alternativa. Isso ajuda ospesquisadores a obterem uma melhor
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realidade do que pensa o pesquisado ao responder as perguntas
(RICHARDSON, 1999; GIL, 2008).
De acordo com as concepções de Ruiz (1996), Hair et al.
(2005) e Marconi e Lakatos (2010), o uso do questionário apresenta como vantagens: a economia de tempo, a eliminação de
deslocamentos, atinge um grupo de maneira simultânea, consegue respostas mais rápidas e precisas, mantém o respondente
no anonimato, não há ainfluência do pesquisador ou sua
presença na aplicação e uma maior uniformidade na avaliação.
Os autores citam como desvantagens deste instrumento: maior
possibilidade de questões sem resposta, não permite o auxílio
ao informante em questões mal compreendidas e demanda um
universo mais homogêneo.
Entre as desvantagens, Leite (2008) acrescenta: a impossibilidade de ter certeza de que a informação dada pelo respondente
é real ou corresponde à realidade; a não interpretação correta
das indagações, dificultando a compreensão do informante;
a exigência de um universo mais uniforme e uniformidade
aparente proporcionada pelo não entendimento das questões
propostas aos pesquisados.
Ambos os questionários foram elaborados com perguntas
que trouxessem contributos às respostas advindas dos objetivos
propostos em nossa pesquisa. A validação dos dois instrumentos
foi realizada pelos autores desta pesquisa.
Os dois questionários buscaram levantar entre os licenciandos argumentos para atender ao quarto objetivo específico
do estudo, a rememorar, “determinar os fatores que favorecem
e os que dificultam a formação da habilidade de interpretar
gráficos cartesianos em licenciandos de Química, segundo os
estágios de assimilação da Teoria da Formação por Etapas das Ações
Mentais e dos Conceitos das ações mentais e dos conceitos de P. Ya.
Galperin”. Os questionários foram organizados conforme os
planos apresentados nos Quadros 3 e 4:
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Quadro 3 – Plano do Questionário 1

Quadro 4 – Plano do Questionário 2

Foi solicitado que os licenciandos respondessem ao
Questionário 1 logo que se encerrou a aplicação do diagnóstico
inicial. Neste, solicitou-se que fosse preenchido a idade e o
sexo dos licenciandos e que respondessem a duas perguntas
abertas. O Questionário 2 possui três perguntas abertas, sendo
que a primeira possuía cinco subitens. Ele foi aplicado após o
desenvolvimento da formação, logo que os alunos terminaram
de resolver as tarefas do Controle Final. Em ambos os instrumentos, os licenciandos receberam o questionário e uma folha
em branco para responder as perguntas e tiveram o tempo
livre para responder.
As perguntas dos dois questionários faziam referência ao
desenvolvimento do processo de formação por meio da teoria
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de Galperin e, em função da própria dinâmica com que ocorreu
o desenvolvimento da experiência formativa, não foi possível a
aplicação de pré-teste com os licenciandos participantes. Por
isso, a validação dos questionários foi realizada pelos pesquisadores do trabalho de modo que os questionamentos atendessem
ao objetivo proposto.

3.2.1.3 Observação
O processo de formação da habilidade foi observado na
busca pela identificação dos comportamentos e dificuldades dos
licenciandos no desenvolvimento das tarefas, registrando-se
o passo a passo das atividades. Para Marconi e Lakatos (2010),
a observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir
informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados
aspectos da realidade.
Como vantagens da observação, é possível mencionar os
seguintes aspectos: o próprio pesquisador atinge diretamente os
acontecimentos, sem necessidade de intermediários, o que diminui a subjetividade na compreensão dos fatos; o rápido acesso
a informações sobre situações habituais em que os integrantes
do grupo estudado se encontram envolvidos; o acesso a dados
que o grupo avalia de domínio privado; possibilita apreender
as palavras de esclarecimento que seguem o comportamento
dos observados (GIL, 2008; MARCONI; LAKATOS, 2010).
Para esses autores, podem ser destacadas as desvantagens
subsequentes advindas da técnica de observação: pode significar
uma visão parcial do objeto estudado; desconfiança do grupo
investigado em relação ao pesquisador, ou seja, a presença de
um pesquisador pode provocar mudanças de comportamento
das pessoas, atenuando a possibilidade de realismo.
Utilizou-se no estudo uma observação não estruturada.
Na observação em contexto escolar, é interessante para a análise
estabelecer-se uma relação entre teoria e dados, sem engessar os
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dados pela teoria. A observação, no contexto de uma pesquisa,
visa, no caso, a gerar novos conhecimentos e não a confirmar,
necessariamente, teorias.
As observações concentraram-se na sala de aula durante
a aplicação dos controles inicial e final, no processo de estabelecimento da BOA e durante o desenvolvimento da formação
em suas etapas previstas.
Para registrar as observações utilizou-se um caderno de
anotações e, no momento de estabelecimento da BOA, fez-se uso
de fotos, gravação em vídeo e áudio. Esses instrumentos de coleta
de informações serviram para registrar o desenvolvimento
do processo de negociação de sentidos entre o pesquisador e
os licenciandos para elaboração da Base Orientadora da Ação,
bem como para otimizar a transcrição do processo da BOA e
para dar sustentação às explanações do pesquisador durante
a análise dos resultados.

3.2.1.4 Caderno de registro de atividades
Outra fonte de dados e informações utilizada na pesquisa
foi o caderno de registro de atividades de cada licenciando. Esse
caderno é uma versão de portfólio com os registros de todas
as tarefas que cada licenciando resolveu durante o diagnóstico
inicial, o processo de formação e o controle final.
O caderno permitiu acompanhar os processos de reflexão
crítica e a produção dos licenciandos, ao se reorganizarem e
reelaborarem as ideias, se corrigirem os erros e aprender com
eles, ao se compararem as respostas às situações problemas da
atividade profissional e o planejamento do Sistema Didático
com o modelo da atividade.
O uso do caderno de registro das atividades dos licenciandos é uma estratégia formativa que permite coletar as
ênfases do processo de aprendizagem na formação da habilidade,
conectando o pesquisador com os licenciandos. Esse instrumento
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foi formado pelas produções diversas dos estudantes durante
a formação do conhecimento profissional, tais como testes
diagnósticos, a solução das tarefas, as reflexões teóricas, a
participação nas atividades formativas.
Quanto à análise do diagnóstico inicial, o caderno de
registro, juntamente com as observações, foi a base das informações para se determinar o nível de desenvolvimento dos
licenciandos naquele momento. Nas etapas de formação, as
anotações do caderno forneceram subsídios para se analisar e
determinar, além do nível de desenvolvimento dos licenciandos,
os indicadores de qualidade previstos, ou seja, a forma da ação,
o Grau de Generalização, o Grau de Consciência e o Grau de
Independência nas tarefas e no processo como um todo.
Como instrumento de coleta de dados durante o controle
do processo, o caderno de registro de atividades foi fundamental
para se determinar se os licenciandos chegaram ao final da
formação com níveis de desenvolvimento melhor ou pior do
que quando iniciaram a pesquisa e assim confirmar ou refutar
a hipótese de nossa tese.

3.3 Estratégias de organização e análise dos dados
A análise dos dados em uma pesquisa qualitativa deve
ser criteriosa a fim de manter a credibilidade dos resultados.
Erickson (1989) assinala três aspectos que devem ser considerados no processo de coleta e analises dos dados. São eles:
a. Identificar estruturas e perspectivas de significação;
b. Prestar atenção aos sucessos que vão acontecendo
nos diversos níveis, para detectar possíveis conexões
de influências; e
c. Coletar as redundâncias para poder estabelecer o
caráter típico ou atípico com relação ao contexto.
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Ainda de acordo com Erickson (1989), quanto à credibilidade de um estudo qualitativo, recomenda-se a utilização de
um conjunto de recursos técnicos:
a. Triangulação dos dados;
b. Métodos e investigadores;
c. Apoio em documentação escrita ou visual própria do
contexto, das discussões com os colegas;
d. Revisão de informação e interpretação com as pessoas
componentes do estudo, dos registros de diários de
campo e diários de investigação.

3.3.1 Organização dos dados empíricos
A organização dos dados é um momento fundamental na
criação de possibilidades e perspectivas diversas para a posterior
análise dos dados. Os dados foram organizados conforme cada
tipo de instrumento de coleta e seus possíveis tratamentos.
Para Laville e Dionne (1999), esse momento de preparação ou
organização dos dados da pesquisa comporta três operações
principais: codificação, transferência e verificação. Para esses
autores, essas operações são fundamentais, posto que, apesar
de sozinhas não poderem assegurar a qualidade das análises
e intepretações, corre-se, no entanto, o risco de criarem obstáculos se não realizadas com o devido cuidado.
A codificação é a primeira operação na organização do
material. É o momento de atribuir um código a cada um dos
dados coletados e de ordená-los em categorias. Em seguida,
ocorre a transferência dos dados, ou seja, transcrevê-los em
quadro e/ou tabelas mais funcionais para o trabalho de análise
e interpretação, transformando-os, às vezes, em decorrência
da codificação. Essas duas operações podem ocorrer separadas
ou, em alguns casos, o pesquisador pode codificar os dados
no momento de transferi-los, o que depende da dinâmica que
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os dados exigem. A verificação, embora apareça como último
passo dessa sequência, na realidade é conduzida ao longo do
processo. De fato, inicia-se na recepção dos dados brutos e,
para que não despenda energias desnecessárias, o pesquisador
eliminará desde logo os dados que não podem servir a seus
fins porque são incompreensíveis, incompletos, inadequados
(LAVILLE; DIONNE, 1999).
Os dados dos testes diagnósticos foram organizados em
quadros e tabelas a fim de que pudessem ser criadas categorias
que estabelecessem o grau de desenvolvimento da habilidade
dos licenciandos em cada um dos três momentos analisados.
Os dados coletados nos questionários foram categorizados
e organizados segundo as questões que procuramos responder.
Quanto às respostas obtidas dos questionários, fundamentamonos em Núñez (2012), que propõe que sejam categorizadas
quanto ao seu significado, de acordo com os seguintes critérios:
a. Exaustividade, envolvendo todo tipo de resposta
obtida;
b. Exclusividade, agrupando em cada categoria um
conjunto de respostas que claramente se distingue
dos outros;
c. Manutenção de um mesmo grau de inferência e/
ou interpretação dos comportamentos, buscando
não permitir que aconteçam grandes oscilações no
contínuo de objetividade-subjetividade.
As respostas às perguntas dos questionários organizadas
em quadros permitiram analisar as opiniões dos licenciandos
quanto ao processo de formação fundamentado na teoria de
Galperin.
Os dados contidos nos registros das observações, assim
como as imagens, os vídeos e áudios gravados, foram organizados
segundo critérios definidos na pesquisa, em correspondência
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com os objetivos e questões de estudo, de modo a possibilitar a
transcrição e categorização dos dados. Esses instrumentos foram
fundamentais para o acompanhamento e posterior análise do
desenvolvimento dos licenciandos nas etapas motivacional e
de estabelecimento da BOA.
No caso dos cadernos de registro das atividades de
aprendizagem de cada licenciando, foram criadas categorias
para apreender o grau de desenvolvimento da habilidade na
formação segundo os indicadores qualitativos estabelecidos.
As informações coletadas foram categorizadas e organizadas em planilhas e os dados, após codificados e tabulados, foram
organizados com a ajuda da estatística descritiva, desencadeando a construção dos quadros, tabelas, esquemas e gráficos.

3.3.2 Estratégias de análise de dados
Para a análise das informações coletadas na pesquisa,
foram realizados procedimentos de análise qualitativa. Segundo
Laville e Dionne (1999), a abordagem qualitativa na análise de
dados permite verificar as nuances de sentido que existem
entre as unidades e os elos lógicos entre essas unidades ou
entre as categorias que as reúnem, visto que a significação de
um conteúdo reside largamente na especificidade que escapa
amiúde ao domínio mensurável.
O fato de a pesquisa possuir um caráter qualitativo não
nos impede totalmente que representemos dados de forma
quantitativa. Em alguns momentos da análise dos resultados,
são apresentados dados percentuais, por exemplo, em relação
ao quantitativo de erros detectados em determinada etapa
da formação. Mas, nosso foco principal não é simplesmente
o número de erros e sim quais os que têm mais incidência e
o porquê de os licenciandos permanecerem cometendo-os.
Ademais, é almejado descobrir como esses erros implicam no
processo de formação da habilidade e consequentemente na
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evolução do grau de desenvolvimento da habilidade dos futuros
professores.
Durante a análise qualitativa dos dados, buscou-se a
identificação de significados nos elementos observados nas
respostas às perguntas dos questionários, nos testes diagnósticos e nos conteúdos registrados nos cadernos de registro
de atividades dos licenciandos, interligados ao contexto e às
situações em que foram produzidos e delimitados pelas referências teóricas adotadas como marco referencial. Para fortalecer
a análise, foram cruzadas as informações dos instrumentos
em um processo de triangulação de dados, buscando-se nas
inferências e interpretações o vínculo com o referencial teórico
assumido, bem assim como com os conhecimentos empíricos e
as experiências dos pesquisadores.
A estrutura de como se organizou e se desenvolveu a
análise dos dados pode ser observada noEsquema 2 a seguir:
Esquema 2 – Estrutura da análise de dados
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a. Testes diagnósticos
As respostas dos licenciandos em cada um dos três testes
diagnósticos foram analisadas a partir de uma leitura qualitativa
dos conteúdos das resoluções, na qual foi dimensionado seus
acertos, tipos de erros e sua frequência.
Durante a análise do primeiro teste aplicado (Diagnóstico
inicial do grau de desenvolvimento da habilidade), também foi
analisada qualitativamente a resolução da tarefa pelos licenciandos quanto à realização correta das operações previstas
no Modelo da Atividade.
No teste aplicado após o processo de formação (Controle
Final), a análise ocorreu com os dados organizados em quadros
onde se determinou o nível de desenvolvimento da habilidade
através da identificação da qualidade de resolução das tarefas e da necessidade de ajuda do licenciando para resolvê-las
nesse momento e, em caso positivo, com que nível de ajuda (I
ou II). Para a determinação do Grau de Generalização (GG) do
licenciando quanto à habilidade formada, fez-se uma análise do
valor médio do nível de desenvolvimento obtido em cada uma
das duas atividades de controle. O indicador qualitativo teve
como classificadores os índices alto, médio, baixo e muito baixo.
Para a definição do Grau de Independência, também
se utilizou como referência a necessidade de ajuda durante a
resolução das tarefas. O Grau de Independência foi classificado
em alto, médio ou baixo.
Para a forma da ação, a classificação foi com ou sem ajuda
e o poder de transferência a outros contextos foi ponderado
de acordo com o nível de desenvolvimento do licenciando na
Tarefa 2.
A análise do terceiro teste diagnóstico (Grau de Solidez)
seguiu os mesmos critérios utilizados no Controle Final.
b. Questionários
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O estudo contou com aplicação de dois questionários:
Questionário 1 – aplicado logo após os licenciandos terem resolvido a tarefa do Diagnóstico Inicial e o Questionário 2 – aplicado
no final do processo de formação e depois de aplicadas as tarefas
do Controle Final.
O Questionário 1 possui apenas duas perguntas, que
buscaram descobrir as dificuldades que os licenciandos tiveram
na resolução da tarefa e os motivos que acreditavam estar associados a essas dificuldades. O tratamento destes foi realizado
fazendo-se a leitura flutuante das respostas de cada um dos
alunos e organizando suas respostas em um quadro onde em
uma coluna estavam as dificuldades que os licenciandos relataram ter e em uma segunda coluna o motivo que atribuíram
a cada uma dessas dificuldades.
Essas informações foram agrupadas por semelhança
de significados, ou seja, as dificuldades entendidas como de
mesmo tipo foram colocadas em uma mesma linha do quadro.
Essa organização permitiu que fossem identificados os tipos de
dificuldades mais relatadas pelos estudantes. Da mesma forma,
procedeu-se com os motivos apontados.
Ao entendimento dessas dificuldades como pontos de
fragilidade no nível de desenvolvimento da habilidade dos
licenciandos no início do processo, juntamente com os dados
analisados das respostas à tarefa possibilitaram conduzir o
processo de formação dando um olhar especial para esses pontos
a fim de que os mesmos fossem sanados no desenvolvimento
das etapas.
O Questionário 2 tomou como referência o percurso metodológico utilizado para a formação da habilidade. O instrumento
está organizado em três questões, sendo que a primeira tem
cinco subitens.
A primeira questão solicitava que os licenciandos informassem o que favoreceu e o que dificultou o processo de
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formação em cada uma das etapas. O tratamento dos dados da
primeira questão foi realizado por subitem relacionado a cada
um dos momentos do processo de formação (Estabelecimento
da BOA, Etapa Material e Materializada, Etapa da Linguagem
Externa, Etapa do Plano Mental e Controle Final).
Para todos os subitens, foram utilizados os mesmos procedimentos: realizou-se a leitura das respostas de todos os
licenciandos e agruparam-se os dados em um quadro no qual
em uma coluna foram dispostos os elementos que favoreceram o
desenvolvimento da etapa/momento e numa segunda coluna os
elementos que dificultaram. Essas perguntas não tiveram como
objetivo uma análise individualizada do que cada licenciando
percebeu do processo, mas sim ter uma visão geral dos elementos
que tiveram influência positiva ou negativa no processo e a
partir da triangulação desses dados com os resultados obtidos
nas resoluções das tarefas, ou seja, o nível de desenvolvimento
da habilidade dos licenciandos, permitir fazer inferências sobre
fatos que puderam ter comprometido o processo.
A segunda questão do Questionário 2 desejou saber dos
licenciandos quais as vantagens de se aprender e de se ensinar
por meio do modo como se desenvolveu a experiência formativa,
isto é, fundamentado nas etapas da teoria de Galperin.
Os dados foram organizados e analisados de maneira
semelhante ao que aplicado nos subitens da primeira pergunta.
A terceira pergunta questionava quais as dificuldades os
licenciandos acreditavam haver para se formar uma habilidade
através dessa metodologia. Para a análise das respostas, assim
como nas perguntas anteriores, a organização foi construída
por semelhança de significados e inferências sobre afirmações
dadas pelos estudantes.
Durante a análise das respostas de todas as perguntas
dos Questionários 1 e 2, as considerações foram ilustradas com
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imagens de exemplos de respostas dos licenciandos para de
modo a ratificar nossas conclusões.
c. Observação
A observação foi realizada durante todo o processo de
diagnósticos inicial e final e do desenvolvimento do processo
de formação da habilidade. A observação materializou-se na
forma de anotações do pesquisador que orientou a formação
e nas etapas de motivação e elaboração da BOA, também por
fotos, vídeo e gravação em áudio. Durante os momentos de
negociação de sentidos entre o pesquisador e os licenciandos
foi montada uma câmera que filmou toda a elaboração da Base
Orientadora da Ação. Os pesquisadores também utilizaram uma
câmera fotográfica para registrar imagens do quadro onde
estavam sendo feitas as anotações da discussão.
Os registros da etapa de motivação serviram de referência para avaliar o processo e para verificar como foram seus
resultados, ou seja, através da participação e pronunciamento
dos licenciandos se estes demonstraram estar motivados para
o processo de formação.
Dos registros de observação em imagem, vídeo e áudio do
momento de elaboração da BOA foi realizada a transcrição dos
diálogos entre o pesquisador e os licenciandos, no intento de
mostrar os momentos de idas e vindas entre as colocações dos
licenciandos e as ponderações do pesquisador. Para transcrever
o processo de estabelecimento da Base Orientadora da Ação, os
pesquisadores ouviram a gravação em áudio do processo e foram
transcrevendo paulatinamente as falas, identificando cada
uma delas, respectivamente, por PF e L2, L3, L4 etc. Diante de
alguma dúvida, os pesquisadores recorreram ao vídeo gravado
no referente encontro. Durante a transcrição, surgiram momentos em que os pesquisadores referem-se a esboços de gráficos
cartesianos que desenhavam no quadro. Nesses episódios,
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recorreu-se ao vídeo e às fotos para registrar tais figuras no
contexto da transcrição.
No processo de formação, os registros das observações do
pesquisador foram utilizados no cruzamento de informações
com os outros instrumentos (testes diagnósticos e caderno
de registros) para avaliar a resolução das tarefas e o nível de
desenvolvimento dos licenciandos em cada etapa e ao final do
processo de formação.
d. Caderno de registro de atividades
Foi realizada uma leitura prévia das resoluções de cada
uma das tarefas e determinado níveis de grau de desenvolvimento da habilidade relacionados com os indicadores qualitativos previstos para o estudo: Grau de Generalização, Grau de
Consciência, Grau de Independência, Forma da Ação e Grau de
Solidez. Com a definição dos níveis para cada um dos indicadores qualitativos, pode-se considerar para cada um deles um
parâmetro de qualidade.
Dos registros das atividades, é possível elaborar-se a
análise dos erros mais frequentes durante o desenvolvimento
das etapas. Continuamente, com o diagnóstico desses erros e
com o nível de qualidade dos indicadores, pode-se definir em
cada um dos momentos o nível de desenvolvimento da habilidade
nos licenciandos e observado como cada um deles avançou de
um grau de desenvolvimento para outro entre as tarefas.
Na etapa material e materializada, a partir de um quadro
em que foi organizada a resolução das tarefas do licenciando
quanto às categorias utilização da BOA,trabalho compartilhado e recebimento de ajuda, foi possível acompanhar como
cada licenciando evoluiu na resolução das tarefas. Ainda nessa
etapa, a análise do registro das atividades possibilitou a identificação dos erros que os licenciandos cometeram em cada
tarefa e analisar qualitativamente como foi essa ocorrência
com o avanço das tarefas da etapa. Identificou-se também se
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os licenciandos, no passar das tarefas, conseguiram reduzir a
orientação que utilizavam e, por fim, determinou-se o nível
de desenvolvimento da habilidade em cada uma das tarefas e
como evoluiu esse indicador com o maior número de tarefas
resolvidas. Esta última identificação permitiu avaliar o Grau de
Consciência dos licenciandos na etapa material e materializada.
Os registros das atividades permitiram que, durante a
análise do desenvolvimento da etapa da linguagem externa,
fosse construído um quadro com a forma como os licenciandos
resolveram a tarefa desta etapa quanto aos aspectos subsequentes: se resolveram em dupla, se resolveram passo a passo a tarefa
utilizando a linguagem externa (voz alta), se argumentaram as
operações realizadas e se receberam ajuda do pesquisador e/ou
do colega de dupla. A partir da análise global desse quadro, foi
possível inferir sobre o desenvolvimento dos licenciandos na
etapa anterior. Utilizando critérios de organização e interpretação semelhantes aos da Etapa Material e Materializada, identificou-se e analisaram-se os erros cometidos pelos licenciandos na
resolução da tarefa. Igualmente utilizando-se os mesmos critérios propostos para a etapa anterior, pôde-se determinar o nível
de desenvolvimento da habilidade e o Grau de Consciência dos
licenciandos na Etapa da Linguagem Externa. Nesse momento,
foi possível analisar se o nível de desenvolvimento alterou-se
quando comparado à Etapa Material e Materializada.
Na etapa do plano mental, o registro de atividades possibilitou controlar o produto da formação. Para esta etapa, foram
utilizados os critérios das etapas anteriores para identificar
os erros cometidos na resolução da tarefa e analisar o nível de
desenvolvimento da habilidade dos licenciandos. Ainda nessa
fase, como momento final da formação, foi possível comparar a evolução do nível de desenvolvimento da habilidade dos
licenciandos por todo o processo e fazer considerações sobre a
evolução da assimilação da habilidade de interpretar gráficos
cartesianos de uma forma global.
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Ao concluir este capítulo, é possível observar que o
constructo metodológico proposto e implementado para este
estudo permitiu que pudéssemos obter respostas para os quatro
objetivos específicos e, consequentemente, o objetivo geral da
investigação. De modo particular, o primeiro teste diagnóstico possibilitou “diagnosticar o nível de desenvolvimento da
habilidade de interpretar gráficos cartesianos, em licenciandos
da área de Química”. A partir da análise dos livros didáticos
do PNLD e da investigação da literatura sobre a habilidade de
interpretar gráficos cartesianos utilizando o Método Teórico
de Talízina (1989), buscamos, por conseguinte, “estruturar um
Sistema Didático fundamentado na Teoria da Formação por
Etapas das Ações Mentais e dos Conceitosde P. Ya. Galperin para
o ensino da habilidade de interpretar gráficos cartesianos”, o
que possibilitou, de modo aplicado e interveniente, “desenvolver
o processo de formação da habilidade de interpretar gráficos
cartesianos em licenciandos de Química fundamentado na
teoria de P. Ya. Galperin”.
Com as respostas obtidas a partir dos questionários e
da análise dos erros obtidas nos registros de atividades dos
licenciandos, desenvolvemos este estudo a fim de “determinar
os fatores que favorecem e os que dificultam a formação da
habilidade de interpretar gráficos cartesianos em licenciandos
de Química, segundo os estágios de assimilação da teoriade
P. Ya. Galperin”. Por fim, torna-se imperativo destacar que o
encadeamento desta investigação a partir do arcabouço teóricometodológico e das múltiplas técnicas e instrumentos de pesquisa utilizados e descritos pelos pesquisadores corroboraram
a tese aqui postulada, em consonância com o que se apresenta
nas páginas que se seguem.
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4 Desenho do Sistema Didático
O desenvolvimento do Sistema Didático para o processo de
formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos nos
licenciandos em Química buscou responder ao que propunha
o seguinte objetivo específico deste estudo: “Estruturar um
Sistema Didático fundamentado na Teoria da Formação por Etapas
das Ações Mentais e dos Conceitosde P. Ya. Galperin para o ensino
da habilidade de interpretar gráficos cartesianos”.
A estruturação do Sistema Didático foi organizada
segundo Núñez e Ramalho (2013), nos seguintes momentos:
a. Definição dos pressupostos do Sistema Didático;
b. Definição dos objetivos do Sistema Didático;
c. Seleção e organização do conteúdo:
IV. Seleção dos tipos de gráficos;
V. Organização sistêmica;
f.

Determinação do Sistema de Tarefas para a formação
da habilidade.

4.1 Definição dos pressupostos
Como ponto fundamental da organização do Sistema
Didático para a formação da habilidade de interpretar gráficos
cartesianos, foram definidos como pressupostos:
a. A habilidade de interpretar gráficos cartesianos é
um tipo específico de atividade e está vinculado a
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um conhecimento necessário para ensinar Química
no ensino médio;
b. A habilidade de interpretar gráficos cartesianos é um
conhecimento profissional dos docentes de Química.
Sendo assim, o licenciando em Química é objeto e ao
mesmo tempo sujeito ativo do processo de formação
dessa habilidade, motivado e orientado pela finalidade
de qualificar-se profissionalmente;
c. A formação da habilidade de interpretar gráficos
cartesianos é um processo que segue determinadas
etapas, as quais são reveladas pela teoria de Galperin.

4.2 Definição dos objetivos
Os objetivos de ensino representam o modelo dos resultados esperados em relação ao processo para se atingir a esses
(NÚÑEZ; RAMALHO, 2013). Considerando o pressuposto de que
a habilidade de interpretar gráficos cartesianos é um tipo de
atividade, os objetivos se formulam na linguagem das ações
que o licenciando realiza com o objeto de estudo, para sua
construção e assimilação, ou seja, como um tipo de atividade
que compreende a habilidade que se pretende formar. Dessa
forma, o objetivo definido para o Sistema Didático foi o seguinte:
interpretar gráficos cartesianos.

4.2.1 Definição dos indicadores
qualitativos da habilidade a formar
Ao definirem-se os objetivos do estudo, deve-se considerar
um dos componentes importantes dessa categoria pedagógica
os indicadores qualitativos que constituem os critérios para
formar e avaliar a qualidade da habilidade (GALPERIN, 2001b).
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Desse modo, no Sistema Didático para a formação da
habilidade aqui proposto, foram considerados os seguintes
indicadores qualitativos:
a. A Forma da Ação Mental;
b. Alto Grau de Generalização;
c. Alto Grau de Independência;
d. Alto Grau de Consciência;
e. Alto Grau de Solidez.
Ao final do processo de formação aplicado por este estudo,
os licenciandos devem, portanto, ter desenvolvido a orientação para interpretar gráficos cartesianos na forma mental
da ação, com um alto Grau de Generalização, um alto Grau
de Independência, um alto Grau de Consciência e com uma
aprendizagem sólida.
Tais indicadores serviram de referência para podermos acompanhar o grau de desenvolvimento da habilidade
no momento do diagnóstico inicial, durante o processo e no
controle final da formação.

4.3 Seleção e organização dos conteúdos
Para a seleção dos gráficos cartesianos que estivessem
de acordo com o Grau de Generalização e que fossem objetos da
assimilação da Química do ensino médio, decidiu-se por analisar,
em livros didáticos de Química, aqueles tipos de gráficos que
fossem os mais utilizados para o ensino de seus conteúdos, os
quais foram selecionados como conteúdos do nosso estudo.
Em relação à organização do conteúdo, foi usado o método
sistêmico funcional-estrutural para se determinar a invariante
do sistema operacional da habilidade como modelo da atividade
e que se constituiu na BOA tipo III.
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4.3.1 Dos tipos e seleção de gráficos cartesianos
objetos da assimilação: a análise de livros didáticos
Decidiu-se por analisar os livros didáticos de Química
propostos pelo Ministério da Educação (MEC) no Programa
Nacional do Livro Didático – PNLD (BRASIL, 2011) para o triênio
2012-2015, os quais foram previamente analisados e avaliados
por esse órgão como adequados para serem utilizados nas
escolas públicas de ensino médio de todo o país. Com o intuito
de facilitar os momentos posteriores desta análise, foi definido
para cada uma das coleções um identificador com a sigla LD
acompanhada de um número (LD1, LD2, ...).
Foram analisadas as 5 (cinco) coleções indicadas pelo MEC,
contendo cada uma delas 3 (três) volumes – um para cada série
do ensino médio – totalizando um rol de 15 (quinze) volumes.
Os livros analisados estão apresentados no Quadro 5:
Quadro 5 – Livros didáticos de Química – PNLD (triênio 2012-2015)

A análise desses volumes foi realizada página a página,
observando-se quais os tipos de gráficos eram utilizados no
contexto da disciplina e quais as grandezas envolvidas nesses
gráficos. Ao longo da análise, ia-se anotando o tipo de gráfico,
as grandezas envolvidas e a página em que ele se encontrava.
Quando em uma mesma página encontrava-se mais de um
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gráfico do mesmo tipo e/ou grandezas, todos eram contabilizados nas anotações.
Decidiu-se por considerar tanto os gráficos utilizados
durante o desenvolvimento dos conteúdos como aqueles que
faziam parte das atividades propostas aos alunos, uma vez que
nos dois casos os alunos terão acesso a essas representações e
poderão analisar e interpretar os dados apresentados. Não foram
considerados os gráficos que, em alguns volumes, aparecem
no material do professor, uma vez que não se tem a garantia
que os estudantes os interpretarão, pois, se tratando de uma
orientação, essa decisão é de cunho individual do professor.
Em uma tabela foram organizadas as relações de grandezas envolvidas nos gráficos identificados nesses livros e o
número de vezes que cada uma delas aparece nos volumes
analisados. Na tabela, foi agrupada cada uma das coleções
com seu identificador e com seus três volumes. Para a análise,
organizou-se a tabela de modo que em cada linha fossem colocadas as grandezas que se relacionam nos gráficos cartesianos
identificados e o resumo quantitativo do número de incidências
em cada volume. A última coluna indica o número total de
gráficos cartesianos por cada uma das relações de grandezas
e, as duas últimas linhas indicam o quantitativo de gráficos
cartesianos que aparecem em cada volume e em cada coleção,
respectivamente.
Ao analisar essa tabela, observa-se que as coleções que
mais apresentam gráficos cartesianos, seja durante o desenvolvimento do conteúdo conceitual ou nas atividades propostas,
são primeiramente a coleção LD5 (200 gráficos) e em seguida
a LD1 (155 gráficos). As outras três coleções apresentam, cada
uma, um quantitativo de gráficos em torno de 54,5% a 62,5%
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dos encontrados na coleção LD5. Essas diferenças de números
sugerem que não há um consenso entre os elaboradores de livros
didáticos sobre a importância do uso dos gráficos cartesianos
na representação de fenômenos experimentais ou da natureza,
no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de Química.
Para facilitar a observação das relações de grandezas com
maior incidência nos gráficos cartesianos das cinco coleções,
organizou-se a tabela em ordem decrescente das quantidades
conforme a última coluna de valores. Verifica-se a partir dessa
organização que as dez relações de grandezas (entre as 125 identificadas) com maior incidência nas cinco coleções analisadas
totalizam 463 gráficos cartesianos, o que representa 65,2% do
total, ou seja, essas dez relações de grandezas formam uma
representação significativa do universo de tipos de grandezas
envolvidas nos gráficos cartesianos identificados.
Analisando a distribuição dos gráficos em cada uma das
coleções, observa-se que eles estão concentrados principalmente nos segundos volumes. Nas cinco coleções verificadas,
os gráficos cartesianos presentes no volume 2 representam,
aproximadamente, 61% de todos os gráficos propostos para os
três volumes.
Quanto aos tipos de gráficos cartesianosencontrados nos
quinze volumes analisados, pode-se observar um panorama na
Tabela 1 representada a seguir.
Durante a análise das cinco coleções, foram identificados
quatro tipos de gráficos cartesianos: linha (curva), ponto, coluna
e barra. Os gráficos de linha foram divididos em dois tipos de
acordo com a quantidade de curvas presentes em um mesmo
plano cartesiano, sendo classificados como: linha única ou
linhas múltiplas (no caso de mais de uma linha).
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Tabela 1 – Tipos de gráficos cartesianos nos livros didáticos de Química do PNLD (triênio 2012-2015)

Fonte: Análise dos livros didáticos de Química
do PNLD 2012 – Elaborada pelo autor

Observa-se na Tabela 1 que a maioria dos gráficos cartesianos utilizados nesses livros de Química é do tipo ‘linha’, na
qual 51,3% têm apenas uma curva no plano cartesiano e 41,4%
têm duas ou mais curvas.
Os gráficos de colunas apareceram nas cinco coleções e
totalizaram 5,2% dos gráficos identificados, enquanto que os
de barras foram utilizados em apenas três coleções (com mais
incidência na coleção LD1) e representaram 1,4% do total. Vale
salientar que a maior parte dos gráficos de coluna ou de barra
era do tipo informativo, ou seja, não trazia na relação de suas
grandezas a representação de fenômenos químicos.
Os gráficos de pontos foram os que menos tiveram incidência na análise, sendo localizadas apenas cinco situações
distribuídas nas coleções LD1, LD3 e LD5. Entende-se por gráfico
de pontos aqueles que possuem como variável independente
e/ou dependente uma grandeza de variável discreta, ou seja,
que possui seus valores no conjunto dos números inteiros,
não havendo a possibilidade de interpolação de outros valores
inteiros entre dois dados consecutivos. Como exemplo, pode-se
utilizar o gráfico apresentado na Figura 1, extraído do volume
1 da coleção LD3:
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Figura 1 – Gráfico cartesiano de variáveis discretas

Fonte: Mortimer e Machado (2010, v. 1, p. 195)

O gráfico da Figura 1 tem a energia de ionização em função
da ordem de ionização, sendo que essas ordens variam de um
em um inteiro, ou seja, entre as ordens de ionização 1 e 2 não
existe uma nova ordem. Dessa forma, não se justificaria fazer
a ligação entre os pontos que representam a relação “ordem x
energia”, pois assim se estaria admitindo que a interpolação
é possível. Esses tipos de representações semióticas foram
tratados como gráficos de variáveis discretas, uma vez que não
é possível a continuidade dos valores da variável independente
(ordem de ionização).
Neste ponto, é interessante ressaltar algo que foi percebido em todas as coleções. Para melhor entendimento, será
utilizado como exemplo o gráfico da Figura 2.
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Figura 2 – Gráfico cartesiano de variáveis discretas com pontos unidos

Fonte: Mortimer e Machado (2010, v. 1, p. 174)

Nesse gráfico, apresenta-se no eixo horizontal (abscissas)
a grandeza “número atômico”. Temos que essa grandeza não
é contínua, uma vez que seus valores são apenas números
inteiros e variam de uma unidade, sendo um número atômico
associado a um, e apenas um, elemento químico. Observa-se que
os elementos apresentados são, consecutivamente, os dezessete
primeiros da tabela periódica (excluindo-se os gases nobres).
Dessa forma, os pontos que representam a relação entre os
números atômicos e o raio atômico não deveriam estar ligados
por uma linha. A linha cheia induz que entre dois valores de
números atômicos consecutivos existe a possibilidade de se
interpolar uma infinidade de outros números atômicos. É certo
que esse tipo de gráfico é comum em livros de Química e que,
segundo especialistas da área, essas linhas tem a intenção de
tão somente representar uma tendência de variação entre as
relações dos diversos elementos químicos. Porém, entre os livros
analisados, apenas uma das coleções (LD3) traz essa informação
explicitada ao aluno:
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Note que a linha que une os valores do raio atômico serve
apenas para indicar a tendência na sua variação, pois não
tem sentido pensar nessa propriedade para alguma coisa
intermediária entre dois elementos químicos (MORTIMER;
MACHADO, 2010, p. 174).

A apresentação de gráficos de variáveis discretas nos
livros didáticos de Química, como o exemplificado na Figura
2, sem a devida explanação de que os pontos originalmente
não devem ser ligados e que aquela representação busca tão
somente indicar uma tendência de variação, pode corroborar
com a indução de uma concepção errada dos estudantes quando
se tratando de gráficos com essas características.
Diante dessa análise realizada nos livros didáticos, foi
possível definir os tipos de gráficos a serem estudados nas
tarefas de formação e que representam os limites de generalização, ou seja, de aplicação da metodologia (invariante) para
se interpretar gráficos cartesianos em Química.
Como dito anteriormente, os gráficos de barras ou de
colunas identificados nos livros didáticos eram do tipo informativo e foram classificados como não pertencentes aos limites
de generalização dos gráficos de Química. Entendemos dessa
forma porque esses gráficos não apresentavam a representação
da relação de duas variáveis em um fenômeno químico.
Sendo assim, os tipos de gráficos objetos da assimilação
foram os apresentados do Quadro 6.
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Quadro 6 – Tipos de gráficos objetos da assimilação

Logo, os gráficos objetos da assimilação são: os gráficos
cartesianos de linha com apenas uma curva e com duas ou
mais curvas e os gráficos que envolvem variáveis discretas,
denominados de gráficos cartesianos de pontos.

4.4 A organização dos gráficos cartesianos
como conteúdo objeto da assimilação
No processo de formação de habilidades, o momento
que compreende a assimilação consciente do conteúdo sob a
orientação do professor é precisamente a etapa onde o uso da
Base Orientadora da Ação do tipo III (BOA III) fundamentada por
Galperin ocupa um lugar importante. Ele considera que a BOA é
o elemento que possibilita ao estudante dirigir sua atividade, é
o que o estudante sabe da ação em sie das condições nas quais
se realiza a ação.
Para Talízina (1988), a etapa da BOA está direcionada à
construção correta e racional da parte executora e à garantia da
escolha racional de uma das possíveis maneiras de se resolver
a tarefa.
O Sistema Didático para o estudo foi desenvolvido segundo
a BOA do tipo III, por esta ser generalizada, completa e elaborada
em cooperação com os licenciandos. Organizar a aprendizagem
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segundo este tipo de base orientadora supõe a organização
sistêmica da habilidade de interpretar gráficos cartesianos.
Nesse sentido, o princípio mais relevante da análise sistêmica é a análise do objeto de estudo como um método, como
um sistema determinado qualitativamente e a revelação das
propriedades sistêmicas integrativas (DALYAEVA; RESHETOVA,
1989).
Para determinar o processo de formação, Galperin (2001b)
propõe que sejam explicitadas:
a. a ação sobre a qual tem lugar a formação;
b. as formas nas quais transcorre esta ação;
c. os componentes do conceito sobre os quais a ação
pode orientar-se e; e
d. a variedade do material sobre o qual se aplicará a ação.
Com base nesses itens, a estruturação do processo de
formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos
de forma sistêmica implica determinar a sequência de ações
e operações necessárias para a assimilação e o aumento do
grau de desenvolvimento dessa habilidade nos licenciandos
em Química. Pressupõe procurar a invariante da habilidade,
ou seja, o Sistema de Operações, entre diversas variantes de
interpretação de gráficos cartesianos.
Existem diferentes estudos que propõem variantes da
interpretação de gráficos cartesianos (JANVIER, 1978; WAINER,
1992; POSTIGO, POZO, 2000; GARCÍA, PALACIOS, 2007; NÚÑEZ,
SILVA, 2008, dentre outros). Nosso objetivo é identificar, nessa
diversidade de variantes, a invariante, a essência do sistema de
operações necessária para se interpretar um gráfico cartesiano,
possibilitando a compreensão global desse tipo de representação
semiótica. Esta é uma diferença de nosso estudo, uma vez que
possibilita ao estudante pensar em nível teórico.
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O enfoque sistêmico, como processo do conhecimento
científico, é produzido através da modelação do objeto de estudo
concebido como sistema.
Reshetova (1989) descreve o objeto de estudo em seu nível
mais desenvolvido, em sua totalidade, destacando sua composição e estrutura, garantindo, dessa forma, seu desempenho em
um sistema maior. Neste aspecto, o tipo do enlace principal é
o funcional-estrutural, sendo estes enlaces os formadores do
sistema. Destacam-se as características estáveis de cada nível
do sistema, denominadas invariantes, as quais concebem os
núcleos generalizadores, que são a essência do conhecimento
ou invariante da habilidade a desenvolver nos licenciandos,
portanto, o objeto de assimilação.
Como explica Núñez (2009), com o enfoque sistêmico
funcional-estrutural, a variedade de fenômenos particulares
estudados se expressa através de sua invariante – estrutura
interna do objeto de estudo – que, como formação estável, tem
um sistema determinado de qualidades que se conserva em toda
a diversidade de variantes concretas de sua existência e representa núcleos essenciais do conteúdo de interpretar gráficos
cartesianos. Isso aumenta consideravelmente as possibilidades
do licenciando raciocinar em nível teórico. A invariante da
interpretação de gráficos cartesianos é formada pelo conjunto
de operações para se interpretar qualquer gráfico desse tipo, ou
seja, a estrutura que não varia em qualquer gráfico cartesiano
de qualquer área ou disciplina. Ao tempo que o licenciando assimila essa invariante da interpretação de gráficos cartesianos,
ele poderá transpor seus conhecimentos para o entendimento
e interpretação de outras situações-problema que lhe sejam
propostas dentro do Grau de Generalização definido.
Com a organização do conteúdo a partir de uma estruturação sistêmica, evita-se o excesso de conteúdos no programa da
disciplina sem se reduzir a capacidade informacional, ao contrário, aumenta-se, uma vez que a assimilação dos conhecimentos

130

José Everaldo Pereira e Isauro Beltrán Núñez

fundamentais permite analisar, independentemente, qualquer
fato particular, constituindo-se em uma manifestação da essência assimilada e, em uma série de casos, permite obter de forma
independente não só fatos particulares, que são conhecidos no
presente, mas também os novos, desconhecidos pelos alunos
(RESHETOVA, 1988).
Perpetuando essa perspectiva, estabelecer o invariante de
uma habilidade significa determinar, entre os casos particulares
em que se aplica aquela habilidade, o sistema de operações
invariante que deve ser de domínio do estudante. Determinar
o invariante da interpretação de gráficos cartesianos como
habilidade supõe, por conseguinte, um conjunto de ações e de
conhecimentos e, para tanto, fundamentamo-nos na análise
funcional-estrutural proposta por Reshetova.

4.4.1 Análise funcional-estrutural da atividade
de interpretar gráficos cartesianos
A análise funcional-estrutural, baseada na Análise da
Estrutura da Atividade (TALÍZINA, 1988), procura construir a
invariante característica das diversas variantes de interpretar
gráficos cartesianos.
Para a identificação do invariante da habilidade de interpretar gráficos cartesianos, é necessário, antes de tudo, que
seja analisada uma quantidade bastante grande de estudos
que definam como se interpreta um gráfico cartesiano e que
constituem os limites do procedimento. São examinadas quais
operações para a interpretação de gráficos cartesianos propõe
cada um dos estudos e se determina o que têm em comum e
em que se diferenciam uns dos outros. Faz-se, então, a seleção
das operações comuns para todos os estudos analisados e estas
permitirão, consequentemente, a definição da estrutura da
habilidade em forma de um sistema de operações invariante.
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Essa estrutura geral de operações como algo que aparece
estável nos diversos casos particulares de interpretação de
gráficos cartesianos, é a invariante que se define das diversas
propriedades da habilidade, ou seja, constitui a essência.
Diante da necessidade de organizar de forma sistêmica
o objeto de estudo desta pesquisa, investigamos vinte e um
trabalhos de autores que analisaram a temática de interpretação de gráficos cartesianos e buscamos separar trabalhos
em que fossem propostas estruturas para a interpretação dos
gráficos. Dentre esses trabalhos, oito foram descartados por não
possuírem um estudo aprofundado sobre a temática e/ou não
apresentarem resultados que pudessem ser entendidos como
uma proposta de um sistema de operações para interpretar
um gráfico cartesiano.
Ao final deste levantamento, foram selecionados para
análise treze trabalhos publicados entre 1978 e 2009. O processo
de análise desses trabalhos ocorreu da seguinte forma:
a. Separaram-se os treze trabalhos escolhidos para
análise;
b. Fez-se a leitura aprofundada de cada um deles;
c. Foram feitas anotações das operações que pertenciam à estrutura que cada autor propunha para a
interpretação de um gráfico cartesiano;
d. Organizou-se um quadro segundo o Método Teórico da
Atividade de Talízina (1988), considerando, para cada
autor, o objetivo, o motivo, o sistema de operações
e o produto.
As informações obtidas a partir da utilização do Método
Teórico nos trabalhos estão representadas no Quadro 7.
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Quadro 7 – Análise funcional-estrutural da atividade de interpretar gráficos cartesianos

133

134

135

Formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos

Segundo o Método Teórico da Atividade, as informações
apresentadas no Quadro 7 foram analisadas na busca por significados semelhantes entre as operações descritas pelos autores.
Esse estudo teve por objetivo identificar operações básicas que
pudessem compor a estrutura invariante da habilidade de interpretar gráficos cartesianos.
A princípio, foi realizada uma leitura geral das operações
descritas no Quadro 7para cada autor e fomos agrupando as
operações com significados semelhantes em linhas distintas de
um quadro, de modo a formarem uma sequência lógica da habilidade. Por exemplo, em seis trabalhos, encontramos referência
à identificação das variáveis:
•

Identificar as variáveis e manipulá-las (PADILLA;
MACKENZIE; SHAWN, 1986);

•

Determinar variáveis e classificá-las (POSTIGO; POZO,
2000);

•

Identificar e classificar cada variável (GARCÍA;
PALACIOS, 2007);

•

Identificar as variáveis (DOLORES; CUEVAS, 2007);

•

Identificar variáveis (NÚÑEZ; SILVA, 2008);

•

Reconhecer e isolar variáveis (BEZMALINOVIC, 2009).

Essas seis operações foram agrupadas em uma das linhas
do quadro e, como um segundo passo, foi verificado se existiam
entre elas operações com escritas idênticas e que pudessem
ser excluídas da análise de modo que, ao final, tivéssemos um
grupo de operações com escritas distintas, mas com o mesmo
significado. Das seis operações acima, as descritas por Dolores
e Cuevas (2007) e Núñez e Silva (2008) são praticamente iguais,
logo excluímos uma delas do quadro. Cada grupo de operações
semelhantes foi organizado em uma das linhas da primeira coluna
do quadro de operações, identificado a seguir como Quadro 8.
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No intuito de sintetizar as operações identificadas em cada
um dos trabalhos apresentados no Quadro 7 e assim propormos
um modelo geral de invariante para a interpretação de gráficos
cartesianos, analisamos as operações que julgamos semelhantes e,
para cada agrupamento, indicamos, na segunda coluna do Quadro
8, uma invariante que representasse o conjunto de operações.
Para o caso do exemplo das variáveis, optou-se por definir como
invariante do conjunto de operações: Classificar as variáveis
como dependente ou independente, qualitativas ou quantitativas.
Foi utilizada a habilidade classificar pressupondo-se que
a classificação exige uma identificação e/ou reconhecimento
prévio e, ao mesmo tempo, permitiu que fosse indicado como
poderia ser classificada cada variável (dependente, independente,
qualitativa e quantitativa).
Assim foi feito para as demais operações das pesquisas
descritas no Quadro 7, obtendo-se, ao final, a sequência de invariantes de cada conjunto de operações do Quadro 8 a seguir.
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Quadro 8 – Operações que organizam a
invariante de interpretar gráficos cartesianos
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Quadro 8 – Operações que organizam a
invariante de interpretar gráficos cartesianos
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Com base nas invariantes de cada conjunto de operaçõesdo Quadro 8, pudemos organizar o modelo da atividade
(invariante) de interpretar gráficos cartesianos, onde para
cada invariante associamos os respectivos conceitos e as
operações necessárias para alcançá-las.

4.4.2 Modelo da atividade ou invariante
O modelo da atividade disposto no Quadro 9 foi organizado de modo que, na primeira coluna, apresentássemos
cada uma das operações sintetizadas e apresentadas no
Quadro 8 e, na segunda coluna, tivéssemos os conceitos
associados a cada uma dessas operações sintetizadas. Na
terceira coluna, foram discutidos detalhes e características associados aos conceitos e que são fundamentais para
o entendimento do processo de formação da habilidade
de interpretar gráficos cartesianos. Na última coluna do
quadro, foram determinadas as operações necessárias para
o desenvolvimento de cada operação sintetizada.
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Quadro 9 - Modelo da atividade de interpretar gráficos cartesianos
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Para estruturar um modelo da habilidade de interpretar
gráficos cartesianos na forma de uma apresentação esquemática
do encadeamento das operações, foi elaborado, a partir do
Quadro 9, um organograma que apresenta a sequência lógica
das operações para desenvolvimento da habilidade. O Esquema
3 apresenta o organograma da interpretação de gráficos cartesianos organizado segundo o Método Teórico de Talízina.
Esquema 3 – Estrutura da habilidade de interpretar
gráficos cartesianos num enfoque sistêmico
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O Modelo da Atividade do Quadro 9, que propõe a estrutura invariante da habilidade de interpretar gráficos cartesianos, juntamente com o organograma apresentado no Esquema
3, foram utilizados, pelos pesquisadores como referência para
orientar o processo de negociação entre estes e os licenciandos
no estabelecimento da Base Orientadora da Ação (BOA) utilizada
como cartão de estudo durante o desenvolvimento da formação.
Dessa forma, o sistema de operações da habilidade a ser
utilizado na etapa de construção da BOA tipo III pode ser representado pela sequência abaixo, conforme o Quadro 10.
Quadro 10 – Sistema de Operações da habilidade a ser
utilizado na etapa de construção da BOA III

No item 14 da Base Orientadora da Ação, o termo “quando
necessário” remete aos casos em que os gráficos não apresentam
título. Pois, consideramos que o título é um componente obrigatório
a qualquer gráfico cartesiano.
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4.5 O Sistema de Tarefas para a formação da habilidade
A formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos
na perspectiva da teoria de Galperin é um processo que precisa do
planejamento docente. É um processo que tem uma dada finalidade pedagógica. Para o planejamento desse processo, é necessário
considerar, entre os seus princípios, a estruturação do processo de
assimilação segundo as etapas definidas na teoria, tomando como eixo
estruturador um Sistema de Tarefas e situações-problema vinculadas
ao objeto da assimilação que considere a dialética entre os avanços
dos estudantes como grupo assim como suas diferenças individuais
(NÚÑEZ, 2013).
Para Núñez (2013), o ensino com situações-problema temse
mostrado uma via eficiente para a motivação da aprendizagem. Ela
exige o planejamento consequente e orientado de tarefas cognoscitivas
para os estudantes. Segundo Núñez (2013), a tarefa converte-se em
um problema cognoscitivo, que deve satisfazer os seguintes requisitos:
a. Apresentar uma dificuldade cognoscitiva para os alunos,
ou seja, que implique em reflexão sobre o problema objeto
de estudo;
b. Despertar o interesse cognoscitivo dos alunos;
c. Apoiar-se na experiência anterior e no conhecimento
dos alunos.
A elaboração do Sistema de Tarefas para o processo de
formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos
baseou-se nos dados encontrados na análise dos livros didáticos
do PNLD, mas também buscou estar de acordo com os indicadores qualitativos definidos nos objetivos do estudo. A escolha
dos gráficos referiu-se, primeiramente, aos tipos de gráficos
cartesianos identificados nos livros do PNLD e definidos para as
tarefas e, posteriormente, às relações de grandezas envolvidas
nesses gráficos. Essa ordem de escolha caracteriza-se pelo
fato de que os gráficos das diversas relações de grandezas têm
aparências e formas de interpretação semelhantes, quando
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tratadas pelos mesmos tipos de gráficos. Em um determinado
tipo de representação gráfica de linha, por exemplo, independentemente das grandezas envolvidas, a interpretação das
informações trazidas pelo gráfico é abordada por intermédio
das mesmas ações e operações (invariante da habilidade). Sendo
assim, ao contemplar todos os tipos de gráficos encontrados
durante a análise dos livros didáticos e definidos para as tarefas,
independente de se estar contemplando todas as inúmeras situações de relações de grandezas, atende-se aos casos típicos das
representações em Química e os seus limites de generalização.
Para o desenvolvimento da experiência formativa fundamentada na Teoria da Assimilação de Galperin, foi selecionado
para elaboração das tarefas, a princípio, um quantitativo de
vinte e três gráficos cartesianos. Diz-se “a princípio” porque o
processo de formação da habilidade de acordo com as etapas
da teoria de Galperin é interativo e dinâmico, podendo ser
necessária a substituição, redução ou elaboração de novas tarefas
durante seu desenvolvimento. Desses vinte e três gráficos, de
acordo com a observação do desenvolvimento dos licenciandos
na resolução das tarefas durante o processo formativo, findouse por serem utilizados dezoito gráficos. Nas tarefas, foram
utilizados gráficos cartesianos apresentados em questões de
vestibulares e do ENEM e que,em sua maioria, são utilizados
como atividades nos livros didáticos do PNLD. Todas as tarefas
foram adaptadas de seu local de origem de modo que os licenciandos dissertassem suas respostas durante o procedimento
de interpretar os gráficos cartesianos.
No Quadro 11, apresentamos os quantitativos de tarefas
elaboradas para cada um dos momentos ou etapas da formação
e seus respectivos indicativos qualitativos.
As tarefas para o desenvolvimento da formação da habilidade
devem ter como características a validez. Na busca por garantir esse
aspecto, as tarefas para a experiência formativa foram analisadas
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pelos pesquisadores no âmbito da abordagem de temas da Química
e na adequação às etapas da teoria de assimilação de Galperin.
Quadro 11 – Quantitativo e indicadores qualitativos das
tarefas utilizadas na formação da habilidade

Sobre o aspecto da validez, o especialista analisou se o conteúdo das tarefas estava de acordo com o que se pretendia formar
em cada um dos momentos/etapas da formação e se contemplavam
os indicadores qualitativos que permitissem a avaliação do grau
de desenvolvimento da habilidade dos licenciandos.
Todas as tarefas utilizadas no processo formativo foram
elaboradas de modo que exigissem uma resposta discursiva dos
licenciandos, ou seja, a interpretação é respondida por escrito,
sendo a orientação para a solução das tarefas, o que passa do plano
externo ao plano mental. As tarefas utilizadas no ensino escolar,
em sua maioria, fornecem níveis de ajuda identificando em itens
(a, b, c,...) o que requer interpretação e não estimula uma visão da
totalidade do gráfico, ou seja, uma interpretação global.
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4.5.1 Tarefa para o diagnóstico inicial do grau
de desenvolvimento da habilidade
O processo de formação da habilidade de interpretar gráficos
cartesianos está determinado pelo nível de desenvolvimento inicial
da atividade cognoscitiva dos licenciandos para a nova aprendizagem. É necessário saber se os estudantes possuem um grau de
desenvolvimento suficiente para assimilar os novos conteúdos.
Caso não exista um domínio apropriado dos conteúdos anteriores,
básicos para os novos, é preciso garantir sua assimilação com
antecedência.
O processo de diagnóstico inicial buscou responder ao primeiro objetivo específico deste estudo: “Diagnosticar o nível de
desenvolvimento da habilidade de interpretar gráficos cartesianos,
em licenciandos da área de Química”.
Para identificar o grau de desenvolvimento da habilidade
em que os estudantes de Licenciatura em Química se encontravam,
foi aplicada a Tarefa I– DI2 por meio da qual foi solicitado que
interpretassem de forma global um gráfico cartesiano da área
de Química, ou seja, que escrevessem o máximo de informações
que pudessem obter da interpretação do gráfico apresentado na
tarefa. Foi selecionado para a tarefa um gráfico cartesiano de uma
questão de vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), a qual foi adaptada, conforme mostra a Figura 3:
A questão original estava na forma de questão de múltipla
escolha e a sua adaptação foi necessária para que se adequasse
ao modelo de questão discursiva que propomos para todas as
tarefas a serem aplicadas na formação.
2

152

Para as tarefas, foram utilizadas siglas referentes a cada etapa. Por
exemplo: DI – Diagnóstico Inicial, MO – Motivacional, MM – Material
e Materializada, e assim por diante.
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Figura 3 – Tarefa I – DI: diagnóstico inicial da
habilidade de interpretar gráficos cartesianos

Fonte: Sistema Didático

4.5.2 Tarefas para a etapa motivacional
Para a etapa motivacional, foram organizados um procedimento e duas tarefas com a intenção de discutir a interpretação de
gráficos cartesianos e motivar os estudantes a desejarem desenvolver
essa habilidade.
O primeiro procedimento realizado foi a organização dos
dados de quinze pesquisas que utilizamos na problematização deste
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estudo e que identificaram dificuldades de estudantes e professores
para a interpretação de gráficos cartesianos. As dificuldades identificadas por esses estudos foram organizadas no Quadro 12 e este foi
projetado para os licenciandos durante o momento da motivação.
Quadro 12 – Motivação: dificuldades na
interpretação de gráficos cartesianos
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A escolha desse procedimento buscou apresentar e discutir com os licenciandos exemplos do que se tem identificado
sobre dificuldades, seja por alunos ou por professores, para a
interpretação de gráficos cartesianos, conteúdo importante
para ensinar e aprender Química. Este procedimento teve por
objetivo despertar nos licenciandos a consciência de possíveis
deficiências em seu grau de desenvolvimento da habilidade
de interpretar gráficos cartesianos e fazê-los motivar-se para
participar da formação como possibilidade de reduzir esses
problemas de aprendizagem.
Figura 4 – Tarefa I – MO: Etapa Motivacional

Fonte: Sistema Didático
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Além da tarefa mostrada no Quadro 12, foram elaboradas
para a motivação duas tarefas com situações-problema que
trazem gráficos e que podem ser encontrados em livros didáticos
do ensino médio e em exames diversos, como, por exemplo, o
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Para essa etapa de motivação, foram elaboradas a Tarefa
I – MO e a Tarefa II – MO, mostradas nas Figuras de 4 e 5.
A segunda situação-problema proposta aos licenciandos
está apresentada na Figura 5:
Figura 5 – Tarefa II – MO: Etapa Motivacional

Fonte: Sistema Didático
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Essas situações-problema não foram escolhidas para
serem resolvidas pelos estudantes ou pelos pesquisadores
durante o momento de motivação da formação proposta pelo
estudo objeto desta tese, mas para mostrar circunstâncias
envolvendo conteúdos de Química que se apresentam com
gráficos cartesianos com complexidades diferentes e que devem
ser ensinadas no ensino médio.

4.5.3 Tarefas para o estabelecimento do esquema da
Base Orientadora da Ação (BOA)
Para a construção da Base Orientadora da Ação, em processo colaborativo de negociação de sentidos entre um dos
pesquisadores e os licenciandos, foi proposta uma tarefa para
ser resolvida/discutida com estes estudantes de licenciatura.
A escolha de uma tarefa especial para esse momento visou
apresentar um exemplo de gráfico cartesiano de modo que
estudantes e pesquisador pudessem identificar as informações
presentes em um gráfico desta natureza e que permitisse a
construção da BOA tipoIII.
Na Tarefa I – BOA, Figura 6, se faz uso domesmo gráfico
utilizado durante o diagnóstico inicial. Utilizar o mesmo gráfico
teve como intenção aproveitar a experiência que os estudantes
tiveram durante o diagnóstico e poder identificar situações em
que tiveram dificuldades para resolvê-lo.
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Figura 6 – Tarefa I – BOA: Utilizada para o Estabelecimento
da Base Orientadora da Ação (BOA)

Fonte: Sistema Didático
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4.5.4 Tarefas para o desenvolvimento
da Etapa Materializada
Nesta etapa, os licenciandos resolvem as tarefas em
duplas com apoio externo da BOA III materializada no cartão
de estudo. Para o desenvolvimento da Etapa Materializada,
foram elaborados quatro pares de tarefas (quatro tarefas
para cada um dos integrantes das duplas de licenciandos).
As tarefas foram identificadas como: 1A – MM, 1B – MM, 2A –
MM, 2B – MM, 3A – MM, 3B – MM, 4A – MM e 4B – MM. Esses
pares de tarefas foram organizados de modo que cada um
dos licenciandos da dupla interpretasse gráficos diferentes,
mas que tivessem características semelhantes. As oito tarefas
elaboradas para esta etapa buscaram atender aos momentos
de utilização da BOA III, materializada no cartão de estudo
como apoio externo.
O principal objetivo ao se escolher gráficos com características semelhantes para a resolução dos dois licenciandos foi
de que, ao mesmo tempo em que ele desenvolve a habilidade
de interpretar gráficos cartesianos resolvendo a tarefa utilizando o modelo da atividade de forma direta, desenvolve sua
habilidade acompanhando a resolução de atividade análoga
pelo seu companheiro de estudo.
As primeiras quatro tarefas foram resolvidas com o
apoio do cartão de estudo com a orientação detalhada, ou
seja, o sistema de operações (invariante) completo. A redução
das operações do cartão de estudo é considerada a partir da
observação que um dos pesquisadores realizou acerca do
desenvolvimento do licenciando na resolução das novas tarefas.
A Figura 7 traz a primeira tarefa da Etapa Materializada,
denominada de “Tarefa 1A – MM”.
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Figura 7 – Tarefa 1A – MM: Etapa Materializada

Fonte: Sistema Didático

Essa tarefa foi adaptada da questão 54 aplicada na prova amarela do ENEM 2005 e traz como tipo um gráfico de linha (ou curva)
única e como grandezas a relação da concentração em função do
tempo. Sendo assim, o gráfico escolhido para a tarefa está de acordo
com os tipos e relações que foram identificados nos livros didáticos.
O comando da tarefa orienta os licenciandos a interpretarem
o gráfico escrevendo o máximo de informações, ou seja, de uma
forma global. É igualmente solicitado que, ao resolverem a tarefa,
justifiquem a operação que estão realizando.
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A tarefa está relacionada com o indicador qualitativo para
a formação do Grau de Generalização, pois é um caso típico da
disciplina e está dentro de seus limites de aplicação.
A primeira tarefa da Etapa Material e Materializada elaborada para o segundo estudante da dupla foi identificada como
“Tarefa 1B – MM” e está apresentada na Figura 8.
Figura 8 – Tarefa 1B – MM: Etapa Materializada

Fonte: Sistema Didático

Esta tarefa é semelhante a Tarefa 1A – MM e, portanto,
também está de acordo com os resultados obtidos da análise
dos livros didáticos e com os mesmos indicadores qualitativos.
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Essas duas tarefas anteriores também podem ser consideradas situações de atividades relacionadas ao indicador qualitativo da formação do Grau de Independência, pois estão entre
as atividades com diferentes níveis de ajuda para sua solução.
Nestes dois casos, as tarefas estão sendo resolvidas com ajuda
do mapa da atividade e em cooperação com o outro estudante.
A terceira tarefa elaborada para a Etapa Materializada, ou
seja, a segunda tarefa a ser resolvida pelo primeiro licenciando da
dupla foi identificada como Tarefa 2A – MM e pode ser observada
na Figura 9.
Figura 9 – Tarefa 2A – MM: Etapa Materializada

Fonte: Sistema Didático
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A Tarefa 2A foi elaborada com um gráfico que relaciona
a solubilidade com a temperatura, grandezas que aparecem
entre as cinco relações mais identificadas nos livros didáticos
de Química do PNLD. Além dessa característica, o gráfico tem
a representação da relação das grandezas feita por meio de
uma linha única (curva de solubilidade), tipo de gráfico mais
identificado durante a análise realizada.
É cabível registrar que o gráfico da Tarefa 2A – MM foi
adaptado de uma atividade utilizada em um dos livros do PNLD
analisados (LD5, v. 1, 2010, p. 38). No gráfico original, encontravase a representação da solubilidade de várias substâncias, mas
para, este momento inicial da formação, acreditamos ser mais
interessante que o gráfico tivesse apenas uma curva. Optou-se,
então, por deixar representada apenas a curva do sulfato de
sódio decahidratado (Na2SO4.10H2O) que traz um diferencial
que é um ponto de inflexão. Na elaboração da tarefa, também
foram destacados os pontos: S1 (saturação e ponto de inflexão),
S2 (insaturação) e S3 (supersaturação) para que, durante a
interpretação, o licenciando pudesse fazer considerações sobre
esses pontos importantes num gráfico dessa natureza.
Como dito, este gráfico está dentre as grandezas e tipos
de gráficos trabalhados no ensino de Química do ensino médio,
logo pertence aos limites de generalização do conteúdo e, portanto atende ao indicador qualitativo para a formação do Grau
de Generalização.
Por motivos semelhantes aos apresentados para as tarefas
Tarefa 1A – MM e Tarefa 1B – MM, esta tarefa considera os
indicadores qualitativos da forma da ação e da formação do
Grau de Independência. Porém, também consideramos que
ela atende a um tipo de tarefa para a formação do Grau de
Consciência (atividades que exijam uma argumentação em sua
resposta) quando solicita em seu enunciado que os licenciandos
“justifique cada etapa da solução da tarefa”, ou seja, justifiquem
seus procedimentos para obter o resultado.
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Sequencialmente, a segunda tarefa elaborada para o outro
estudante de cada dupla foi identificada como Tarefa 2B – MM e
também utilizou a relação das grandezas solubilidade em função
da temperatura. Como mencionado em momento anterior, a
escolha de atividades semelhantes para esses momentos iniciais
de formação buscou fortalecer a aprendizagem dos estudantes
através do contato e da análise de situações típicas, como agente
da interpretação e como orientador do processo. A Tarefa 2B
– MM é apresentada a seguir na Figura 10.
Figura 10 – Tarefa 2B – MM: Etapa Materializada

Fonte: Sistema Didático
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Esta tarefa foi elaborada utilizando-se como base o gráfico
encontrado na página 38 do volume 1 da coleção LD5 do PNLD
de Química. No livro, ele representa as curvas de solubilidade de
várias substâncias, mas, pelos mesmos motivos da tarefa anterior,
optou-se por selecionar apenas a curva de um dos sais hidratados
(CaCl2.6H2O). Analogamente, foram destacados no gráfico os pontos
de saturação, instauração e supersaturação. Sendo assim, a tarefa
tem exigências cognitivas iguais às demandadas na Tarefa 2A –
MM e busca trabalhar os mesmos indicadores qualitativos que
propomos para tarefa anterior, ou seja, forma da ação e formações
do Grau de Generalização, do Grau de Consciência e do Grau de
Independência.
A primeira tarefa da terceira dupla de tarefas elaboradas
foi nomeada Tarefa 3B – MM e organizada conforme apresentado
na Figura 11.
Para elaborar a situação-problema da Tarefa 3A – MM,
utilizou-se como referência a questão 51 da prova amarela da
edição cancelada do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
em 2009. Foram mantidas as alternativas da questão, pois estas
são o objeto da interpretação. Esta tarefa apresenta uma situação diferente das anteriores, pois solicita que a partir de uma
situação-problema proposta seja identificado o gráfico que
melhor representa essa situação e que de forma discursiva faça
a sua interpretação global.
Em relação aos demais indicadores qualitativos, a tarefa
está de acordo com a forma da ação, pois implica que o estudante
utilize o modelo da atividade e apresente sua resposta com o
uso da linguagem escrita. E quanto ao indicador qualitativo
da formação do Grau de Independência, a tarefa permanece
exigindo que os licenciandos a resolvam com a ajuda do cartão
de estudo e com a cooperação de seu companheiro de resolução.
A tarefa também exige um nível de consciência dos licenciandos ao resolvê-la, pois não basta dizer qual é o gráfico
correto e interpretá-lo, eles devem justificar porque cada um
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dos outros gráficos não atende aos requisitos da demanda da
tarefa.
Figura 11 – Tarefa 3A – MM: Etapa Materializada

Fonte: Sistema Didático

Para resolução, os licenciandos continuam utilizando o
apoio externo na forma materializada do cartão de estudo, no
qual se encontra o Modelo da Atividade, procedimento que,
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segundo a teoria de Galperin, colabora para a internalização
da habilidade.
A terceira tarefa para o segundo estudante da dupla
assemelha-se às características e exigências da Tarefa 3A – MM,
demandando que o licenciando analise a situação apresentada
e a partir da interpretação dos atributos de cada um dos quatro
gráficos propostos indique aquele que melhor representa o
fenômeno descrito. A base para esta tarefa que, segundo nossos
objetivos para o Sistema de Tarefa deveria ter exigências cognitivas semelhantes às aplicadas ao outro licenciando da dupla,
foi a questão 11 proposta no vestibular 2001 da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). Na Figura 12, apresenta-se a
Tarefa 3B – MM.
A tarefa retratada na Figura 12 relaciona as grandezas
volume e tempo, identificadas na análise dos livros didáticos
do PNLD como a sétima relação que mais aparece nas coleções,
com 15 (quinze) gráficos. Além dessa relação, a tarefa apresenta
o tipo de gráfico de linha com múltiplas curvas (duas), sendo
uma para a placa e outra para a limalha.
Pelas mesmas justificativas da tarefa anterior, a Tarefa 3B
– MM está de acordo com os indicadores qualitativos da forma da
ação e para a formação do Grau de Consciência.
O fato de a referida tarefa trazer em cada gráfico duas curvas,
enquanto que a proposta para o outro licenciando (Tarefa 3A – MM)
trazia apenas uma, não compromete sua resolução e nem dispensa
um tratamento diferenciado entre os estudantes, uma vez que ao
tempo em que um deles estará resolvendo esta tarefa o outro estará
acompanhando a resolução com seu cartão de estudo.
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Figura 12 – Tarefa 3B – MM: Etapa Materializada

Fonte: Sistema Didático

Para a quarta tarefa do primeiro estudante de cada dupla de
licenciandos, foi proposta a situação da Tarefa 4A – MM, apresentada a seguir na Figura 13. A Tarefa 4A – MM traz como diferença
das anteriores duas características: a apresentação do ponto
A, indeterminado e supérfluo ao contexto do gráfico, para que
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o licenciando possa fazer ponderações sobre seu significado
e a exigência de que o licenciando parta do gráfico e faça um
julgamento quanto ao experimento que pode ter sido realizado
para gerá-lo. A resposta a esses dois elementos da interpretação contribui para a mensuração do Grau de Consciência do
licenciando ao resolver a tarefa.
Figura 13 – Tarefa 4A – MM: Etapa Materializada

Fonte: Sistema Didático

A última tarefa desta etapa para o segundo licenciando da
dupla foi a situação representada pela Tarefa 4B – MM, da Figura 14.
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É uma tarefa que contribui para a formação do Grau de
Consciência, exigindo que o estudante detalhe sua resposta quanto
aos procedimentos para interpretação.
Figura 14 – Tarefa 4B – MM: Etapa Materializada

Fonte: Sistema Didático

A tarefa permanece exigindo o uso do apoio externo para
a interpretação do gráfico cartesiano, mas, por essa experiência formativa tratar-se de uma atualização da habilidade dos
licenciados e estes já terem resolvidos três tarefas utilizando
o cartão de estudo com a BOA completa, planejou-se de modo
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que essas duas últimas tarefas aplicadas (a quarta para cada
estudante) possibilitassem a redução do grau de detalhamento
da ação e, no final, o trabalho fosse realizado sem apoio.

4.5.5 Tarefas para a Etapa da Linguagem Externa
Na Etapa da Linguagem Externa, os licenciandos permanecem trabalhando em dupla, porém as tarefas propostas
devem ser resolvidas sem o apoio externo, usando as linguagens
oral e escrita.
Os licenciandos participantes do estudo já resolveram
situações-problema de interpretação de gráficos cartesianos
anteriormente em sua vida escolar; desse modo, esse processo
trata-se de uma atualização desta habilidade. Sendo assim,
planejamos a fim de que, a princípio, para o desenvolvimento da
Etapa da “Linguagem Externa”, fossem aplicadas duas tarefas,
sendo uma para cada licenciando integrante de cada dupla. As
duas tarefas foram identificadas como: Tarefa 1A – LE e Tarefa
1B – LE.
A Figura 15 exibe a Tarefa 1A – LE, aplicada a um dos
licenciandos de cada dupla.
A Tarefa 1A – LE apresenta um gráfico que relaciona as
grandezas pressão e temperatura, sendo esta relação a segunda
que mais aparece nos livros analisados (97 vezes). Essa tarefa
contribui para a formação do Grau de Consciência, já que exige
dos licenciandos a descrição de todo o procedimento de interpretação e não somente o resultado final. Estando de acordo
com o que demanda a Etapa da Linguagem Externa, essa tarefa
responde à forma da ação uma vez que exige dos licenciando
o uso da linguagem, pronunciando em voz alta as operações
realizadas e os dados interpretados.
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Figura 15 – Tarefa 1A – LE: Etapa da Linguagem Externa

Fonte: Sistema Didático

Na Figura 16, temos a Tarefa IB – LE proposta para o segundo
licenciando de cada dupla durante a Etapa da Linguagem Externa. No
gráfico da tarefa, as grandezas envolvidas (energia de ativação e número
atômico) e o seu tipo (gráfico de pontos) não estão entre os que mais são
explorados nos livros didáticos analisados, uma vez que foram identificados, respectivamente, seis e cinco vezes, aparecendo apenas nas
coleções LD1, LD3 e LD5.
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A utilização dessa tarefa justifica-se porque, como foi exposto
anteriormente, esse tipo de gráfico foi representado por alguns autores
do PNLD de Química de uma forma adaptada a indicar a tendência do
fenômeno, onde seus pontos estavam unidos por uma linha. Sendo assim,
é importante abordar durante a formação situações atípicas em que os
licenciandos se depararão nos livros didáticos, mas que, simultaneamente,
servirão para chamar a atenção de detalhes que lhes serão úteis na sua
atuação como docente. O diferencial dessa tarefa é exatamente apresentar
um gráfico que correlaciona as grandezas de uma forma diferente das
resolvidas até este momento, já que uma delas (número atômico) é uma
variável discreta.
Figura 16 – Tarefa 1B – LE: Etapa da Linguagem Externa

Fonte: Sistema Didático

173

Formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos

A tarefa contribui para o indicador primário da forma da
ação, assim como, a Tarefa 1A – LE. Por consequência tributa aos
indicadores secundários do Grau de Consciência e de Solidez.
É importante salientar que, apesar de apenas um dos
licenciandos da dupla interpretar diretamente este gráfico
com variável discreta, o outro estudante também participa,
uma vez que controla todo o processo e tem a liberdade de
intervir sempre que for preciso. Segundo Núñez (2009), os
alunos aprendem, paulatinamente, a controlar a si mesmos e
tornam-se mais atentos quando controlam uns aos outros. Nesse
processo, o controle vai passando de externo para interno. Para
Galperin (1989), a realização da função de controlador, na dupla
de estudantes, transforma-se em um momento de formação da
atenção, como um controle interno.

4.5.6 Tarefa para a Etapa do Plano Mental
Nesta etapa intensifica-se a automatização do sistema
de operações para a interpretação de gráficos.
Por se tratar de um processo de atualização da habilidade,
que não exige o mesmo número de tarefas que a formação de
uma habilidade completamente nova, e desconhecermos, à
princípio, quantas tarefas seriam necessárias para esse momento
da formação, foram elaboradas três tarefas identificadas por:
Tarefa 1A – PM, Tarefa 2A – PM, Tarefa 3A – PM, apresentadas
a seguir, respectivamente, nas Figuras 17, 18 e 19.
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Figura 17 – Tarefa 1A – PM: Etapa do Plano Mental

Fonte: Sistema Didático
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Figura 18 – Tarefa 2A – PM: Etapa do Plano Mental

Fonte: Sistema Didático
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Figura 19 – Tarefa 3A – PM: Etapa do Plano Mental

Fonte: Sistema Didático
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As Tarefas 1A – PM, 2A – PM e 3A – PM pertencem aos casos
típicos dentro dos limites de aplicação da disciplina de Química
no ensino médio. As tarefas em questão não contemplam o Grau
de Consciência porque nesta etapa o licenciando não deve mais
argumentar as operações que irá realizar, a solução se dá no plano
mental. Supõe-se que se trabalhe nesse plano, pois o Sistema de
Operações que estrutura a habilidade é um ato do pensamento.

4.5.7 Tarefas para o Controle Final
As tarefas para o Controle Final tiveram como objetivo avaliar, ao final do processo de formação, o grau de desenvolvimento
da habilidade segundo os indicadores qualitativos previstos. Para
execução desse momento de controle, foram elaboradas duas
tarefas denominadas de Tarefa 1A – CF e Tarefa 2A – CF.
Para avaliar o grau de desenvolvimento dos licenciandos para
interpretar gráficos cartesianos a partir de sua invariante, propôsse a Tarefa 1A – CF dentro do limite de aplicação e, elaborou-se a
Tarefa 2A – CF buscando identificar se o licenciando assimilou o
procedimento de modo a poder transferi-lo para outro contexto.
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A Tarefa 1A – CF está representada, a seguir, na Figura 20.
Figura 20 – Tarefa 1A – CF: Controle Final do Processo

Fonte: Sistema Didático

A tarefa apresentada na Figura 20 está de acordo com
a forma da ação, pois exige do licenciando sua resolução
no plano mental. Quanto ao Grau de Independência, será
analisado se os licenciandos conseguiram resolver a tarefa
com ou sem os níveis de ajuda (dois) elaborados para esse
momento.
A segunda tarefa aplicada aos licenciandos para o
controle final do processo está representada na Figura 21.
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Figura 21 – Tarefa 2A – CF: Controle Final do Processo

Fonte: Sistema Didático

A segunda tarefa de controle foi proposta para avaliar
a capacidade dos licenciandos para transferir a intepretação
de gráficos cartesianos para outros contextos. Considerou-se
essa tarefa como outro contexto porque envolve prioritariamente um conteúdo de Biologia, e não de Química,
e também porque traz um gráfico cartesiano com duas
curvas, aspecto trabalhado na formação, mas em condições
distintas das utilizadas nas demais tarefas. No referido
gráfico, as curvas que devem ser interpretadas não tratam
de fenômenos independentes, porquanto o que ocorre em
uma delas (número de linfócitos) determina diretamente
o que ocorre na outra (vírus no sangue). Dessa forma, o
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gráfico não apresenta apenas a relação de dependência das
grandezas envolvidas duas a duas, mas também a relação de
dependência dos fenômenos, caso que não foi tratado nos
exercícios de formação e que exige um nível de raciocínio
mais aprofundado dos licenciandos.
Todas as tarefas aplicadas nas etapas anteriores foram
desenhadas de modo a abordar os indicadores qualitativos
primários (Forma da Ação, Grau de Generalização, Grau de
Detalhamento e Grau de Independência) na expectativa de
que os licenciandos atingissem os indicadores secundários
do Grau deConsciência e, principalmente, do Grau de Solidez,
foco deste trabalho.

4.5.8 Tarefa para a avaliação do Grau de Solidez
Esse momento de avaliação do Grau de Solidez é considerado como uma segunda parte do controle do processo
de formação. A avaliação do Grau de Solidez compreende
avaliar a possibilidade de o licenciando executar com
sucesso a habilidade de interpretar gráficos cartesianos
de uma forma global (usando mentalmente o modelo da
atividade assimilado) algum tempo após sua formação e/
ou a sua capacidade para aplicar esses conhecimentos em
novas habilidades de maiores exigências cognitivas e mais
complexas. Esse é um importante indicador da qualidade
da ação (habilidade formada).
Para avaliar o Grau de Solidez foi organizada uma
tarefa identificada como Tarefa 1A – GS, apresentada na
Figura 22.
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Figura 22 – Tarefa 1A – GS: Controle do Grau de Solidez

Fonte: Sistema Didático

A tarefa apresentou exigências mais complexas do que
as utilizadas no processo de formação. Trouxe uma proposta
contextualizada na forma de uma situação-problema que
demandava dos licenciandos interpretar as cinco variáveis
envolvidas (temperatura global, dióxido de carbono, nível do
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oceano, biomassa e biodiversidade) em função do tempo e
como cada uma delas influenciou nas demais, de modo a criar
argumentos suficientes para sua palestra. Além dessas relações,
os estudantes também puderam referenciar-se nas figuras do
globo terrestre na parte superior do gráfico, as quais mostram
as mudanças ocorridas na superfície do planeta no decorrer
do tempo.
Um diferencial dessa tarefa é que os licenciandos são
orientados a escrever as informações na forma de texto. O que
não foi exigido de forma direta durante a formação, onde eles
puderam, por exemplo, escrever os dados interpretados na
forma de tópicos. Essa forma de escrita em texto permitiu ter
uma melhor referência de como o licenciando interpretou o
fenômeno e fez as ligações entre as diversas variáveis envolvidas.
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5 O desenvolvimento
da experiência formativa
O desenvolvimento da experiência formativa teve duração de
aproximadamente quarenta dias. Nesse período, foram realizados
quinze encontros, não estando todos os licenciandos ao mesmo
tempo, em todos os instantes, em função da disponibilidade
de tempo para participarem consecutivamente. Cada um deles
participou em torno de oito encontros (normalmente apenas um
por semana), sendo que os destinados ao Diagnóstico Inicial e à
elaboração da BOA desenvolveram-se com a presença de todos
os licenciandos.
Neste capítulo, apresentaremos os resultados encontrados
no processo de formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos a partir da teoria de Galperin. Primeiramente,
abordaremos o desdobramento do Diagnóstico Inicial da referida habilidade em meio aos licenciandos em Química da UFRN
selecionados para este estudo. Em seguida, exporemos como se
desenvolveu a experiência formativa com os referidos licenciandos, culminando na análise dos resultados da Etapa do Controle
Final e com o resultado da avaliação do processo de formação da
habilidade na concepção dos licenciandos participantes do estudo.

5.1 Processo de diagnóstico inicial da habilidade
de interpretar gráficos cartesianos
O diagnóstico inicial buscou responder ao primeiro
objetivo específico desta investigação: “diagnosticar o nível de
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desenvolvimento da habilidade de interpretar gráficos cartesianos,
em licenciandos da área de Química”.
No início do processo, este pesquisador informou aos licenciandos que seu trabalho possuía como objeto a formação da
habilidade de interpretar gráficos cartesianos. Nesse momento, os
estudantes manifestaram-se e quatro, especificamente, alegaram
ter muitas dificuldades para trabalhar com esses tipos de gráficos.
Aos estudantes, foi dito que o trabalho embasava-se na Teoria
Histórico-Cultural, mais especificamente na Teoria da Formação por
Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de Galperin. Perguntados
se conheciam essa teoria, todos os licenciandos afirmaram que
nunca haviam tido contato com o mencionado referencial teórico.
Explicou-se também que, por essa habilidade fazer parte de
seu vindouro contexto profissional como futuros professores, a
participação neste trabalho, além de poder contribuir com a produção de conhecimento sobre a habilidade de interpretar gráficos
cartesianos e a teoria de Galperin, seria também um contributo
à formação de seus saberes profissionais. Adicionalmente, foi
explanado que a formação a partir da referida teoria possibilita
a organização do conteúdo de uma forma diferente em que se
trabalha do geral ao particular, em que o sistema de operações é
aprendido de forma consciente, independente e com possibilidades
de transferência a outros contextos, possibilitando aos licenciandos
familiarizar-se com outra forma de ensinar.
Para identificar o grau de desenvolvimento da habilidade
nos licenciandos, foi aplicada uma tarefa para a qual se requeria
que interpretassem um gráfico cartesiano da área de Química.
Para tanto, a tarefa trazia a seguinte solicitação: “Interprete o
gráfico. Para isso escreva o máximo de informações que podem
ser obtidas do mesmo”. A tarefa utilizada no diagnóstico inicial é
identificada no Sistema Didático como Tarefa I – DI. Essa forma de
interpretar um gráfico corresponde com a qualidade da atividade
que se deseja formar, cuja diferença com o ensino tradicional
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reside no aspecto de que neste são fornecidos aos estudantes os
detalhes do que devem responder enquanto, na atividade objeto
do diagnóstico, a interpretação do gráfico é demandada de modo
global, orientada à busca e interpretação de toda a informação
possível nesse tipo de representação.
Os licenciandos deveriam observar os dados da situação
apresentada e escrever na folha em branco todas as informações
que conseguissem extrair do gráfico, conforme solicitado no
enunciado. Enquanto eles resolviam a tarefa, este pesquisador
acompanhou-os realizando anotações sobre o que cada um fazia.
Durante a aplicação, apenas o licenciando L4 fez comentários sobre a resolução da tarefa, informando que nunca havia
resolvido um gráfico de maneira tão “aberta”, sem haver-lhe sido
disponibilizado o que deveria ser encontrado.
Na resolução da tarefa, esperava-se que os estudantes
conseguissem identificar, explicar e fazer predições de todos os
aspectos principais que se encontram no gráfico: as variáveis
envolvidas e suas diversas características, o fenômeno envolvido
e seu comportamento e as características dos pontos assinalados
(origem, A e B), conforme as 14 (quatorze) operações previstas no
modelo da atividade estruturado por meio do Método Teórico e
que constitui a BOA tipo III.
Tomado como referência o modelo da atividade, analisamos
o percentual de informações que os licenciandos conseguiram
interpretar do gráfico nessa tarefa inicial. Para o cálculo do percentual de informações corretas (ICDI), utilizou-se a fórmula:

Aonde:
•
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•

Total de informações possíveis de se interpretar = 14.

Os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 2.
Tabela 2 –Informações interpretadas
corretamente na tarefa de Diagnóstico Inicial

Fonte: Próprio autor

Analisando os dados da Tabela 2, observa-se que todos
os licenciandos interpretaram corretamente mais de 50% das
informações previstas. Porém, quatro deles interpretaram
menos de 65% das informações (L2, L3, L5, L6). Destacaram-se
dos demais os licenciandos L1 e L4, que obtiveram mais de 70%
das informações esperadas. Esses dadosdemandaram a necessidade de analisar de modo mais aprofundado o diagnóstico
aplicadoa fim de identificar quais informações os licenciandos
tiveram mais dificuldades para interpretar. Essa informação é
primordial para o desenvolvimento do processo formativo, uma
vez que é necessário considerar as dificuldades existentes para
que se atinja o objetivo de formar a habilidade de interpretar
gráficos cartesianos.
Para permitir uma visão global do desenvolvimento dos
licenciandos ao resolverem a tarefa, foi organizado um resumo
no Quadro 13, no qual estão marcados com um “X” as operações
realizadas corretamente por cada um deles, considerando o
modelo da atividade que se pretende formar.
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Quadro 13 – Operações realizadas corretamente
durante a resolução do Diagnóstico Inicial

Observa-se neste quadro que, das quatorze operações do
modelo da atividade, apenas cinco (1, 2, 3, 6 e 7) foram interpretadas corretamente por todos os licenciandos. Analisando
essas cinco operações, a primeira referia-se à identificação da
existência de um plano cartesiano. A segunda demandava a
interpretação das variáveis ou grandezas existentes no gráfico.
Na operação três, esperava-se que o estudante representasse
as grandezas utilizando as unidades de medida corretas. A
operação seis estava associada à identificação dos valores relacionados às variáveis e, na sétima operação, o estudante deveria
representar corretamente os pontos existentes, indicando os
valores de abscissa e ordenada. Observe-se que, apesar de não
estar explícito o que se deve interpretar do gráfico – comoocorre
normalmente nas questões escolares – as operações realizadas
corretamente por todos os licenciandos são aquelas que aparecem com mais frequência em atividades envolvendo gráficos
cartesianos. Tais resultados remetem-nos a vários estudos que
consideraram em suas pesquisas que os estudantes conseguem
interpretar gráficos cartesianos apenas em um nível elementar,
ou seja, interpretar apenas suas características mais básicas
(MARKOVITS; BAT-SHEVA; BRUCKHEIMER, 1986; LEINHARDT;
ZASLAVSKY; STEIN, 1990; ROTH; MCGINN, 1997; ROTH; BOWEN,
1999; CUESTA, 2007).
Merece destaque nesta análise as seis operações que,
no máximo, um licenciando conseguiu resolver, a saber: 5 –
classificar o tipo das variáveis como discretas ou contínuas;
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8 – discriminar as variáveis independente e dependente; 10 –
determinar a(s) relação(ões) entre as variáveis; 11 – identificar
características atípicas no gráfico; 12 – identificar a possibilidade
de interpolações e 14 – atribuir um título ao gráfico, se necessário. Se comparados com a literatura sobre dificuldades de
estudantes e docentes na interpretação de gráficos, observamos
que resultados semelhantes, quanto às operações 5, 10 e 11 são
relatados, entre outros, por Cuesta (2007), García e Palacios
(2007a), Dolores (2004), Pro (2003), Bell e Janvier (1981).
Concernente às operações 8 e 11, outros estudos, como
os de Leinhardt, Zaslavsky e Stein (1990), Deulofeu (1993, 1995),
Astudillo e Hernández (2004) e Pereira, Uehara e Núñez (2009)
identificaram em suas pesquisas resultados semelhantes.
Quanto à primeira operação, “identificar se existe um
plano cartesiano”, resolvida corretamente por todos os estudantes, a análise não se restringiu a verificar se o licenciando
relatou explicitamente a existência deste plano. Entendeu-se
que, se o licenciando trabalhava com o plano de alguma forma,
estava identificando-o. Nesse caso, se todos foram capazes de
identificar pontos informando suas coordenadas – abscissa
e ordenada – entende-se que os licenciandos consideraram a
existência do plano cartesiano.
O participante L5 interpretou o gráfico de modo muito
simples, sem detalhamentos e sem explorar as várias possibilidades de informação, não deixando totalmente claras as informações interpretadas. Porém, durante a análise das respostas
dos licenciandos, buscou-se encontrar nas resoluções tudo o
que fosse entendido como pertinente às operações previstas
no modelo da atividade. Segue um exemplo dessa situação na
Figura 23, referente à interpretação do licenciando L5.
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Figura 23 – Exemplo de resolução do Diagnóstico Inicial – Licenciando L5

Fonte: Caderno de registro de atividades

Observou-se, na resolução, que o licenciando que executou
corretamente o menor número de operações foi muito sucinto
em sua interpretação, não explicitando as demais operações que
se esperava que fossem realizadas. Utiliza-se o verbo “esperar”
porque os licenciandos não tiveram acesso ao modelo da atividade elaborado pelos pesquisadores previamente.
Considerando esse panorama, a natureza qualitativa
desta pesquisa leva-nos a identificar e caracterizar os erros
ou dificuldades dos licenciandos na solução da tarefa. Na perspectiva da teoria histórico-cultural de L. S. Vygotsky, da teoria
da atividade de A. N. Leontiev e da teoria da assimilação das
etapas de P. Ya. Galperin, segundo Núñez (2009), os erros são
parte do processo de apropriação do conteúdo escolar e são uma
expressão da relação entre aquilo que se sabe e aquilo que se
procura saber (definido como referência numa disciplina), no
contexto da Zona de Desenvolvimento Proximal, definida por
Vygotsky (1989).Para referenciar essa discussão, verificamos
no Quadro 14 os erros cometidos pelos licenciandos durante
o diagnóstico.
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Quadro 14 – Erros mais frequentes durante
a resolução do Diagnóstico Inicial

Foi possível observar no Quadro 14 os erros cometidos
pelos licenciandos em relação à quantidade de informações que
foram interpretadas. A quantidade de erros restringiu-se a quatro
licenciandos, cada um dos quais cometeu um erro. No entanto, o
tratamento desses erros junto com as operações que os licenciandos
não resolveram apontaram as dificuldades que eles possuíam ao
interpretar o gráfico da tarefa. Perceba-se ainda que os erros
cometidos pelos licenciandos L2, L3 e L6 são relacionados à dificuldade de realizar a mesma operação de identificar a relação
das variáveis, posto que considerar a relação das variáveis como
inversamente proporcional e o gráfico como uma reta decrescente
referem-se a conceitos relacionados às funções lineares. Da maneira
análoga, associar ao gráfico o conceito de coeficiente angular é
característico das funções de 1º grau (linear). Esses licenciandos
não identificaram o gráfico como a representação de uma relação exponencial entre as variáveis, o que pode ser definido pela
curva que o gráfico descreve. A dificuldade de estudantes para
se trabalhar com a relação de variáveis na representação gráfica
igualmente foi encontrada nos estudos de Cuesta (2007), García e
Palacios (2007a), Dolores (2004), Pro (2003) e Bell e Janvier (1981).
Outro erro identificado entre os licenciandos foi cometido
pelo licenciando L5, o qual considerou que o fenômeno representado pelo gráfico finalizava no ponto B, ou seja, o licenciando
não considerou a possibilidade de se poder extrapolar a curva do
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gráfico após esse ponto, podendo chegar à total decomposição
da água oxigenada. Essa situação alude à própria compreensão
do fenômeno de decomposição do H2O2 representado. Buscando
outros referenciais teóricos que pudessem corroborar com nossa
análise, erros cometidos por estudantes relacionados à extrapolação e interpolação de dados em gráficos cartesianos foram
identificados nos estudos de Leinhardt, Zaslavsky e Stein (1990)
e Deulofeu (1993, 1995).
Identificados os erros e as operações que os licenciandos não
realizaram, optou-se por trabalhá-los durante o processo formativo,
já iniciado durante o estabelecimento da Base Orientadora da Ação.
No encontro seguinte, organizado para a continuidade do
processo de formação da habilidade, foram entregues aos licenciandos suas respostas produzidas no Diagnóstico Inicial e foi
aplicado o Questionário 1.
No Questionário 1, foram apresentadas duas perguntas
abertas por meio das quais se pretendeu saber dos licenciandos
as dificuldades que tiveram para resolver a tarefa de diagnóstico
da forma como foi solicitado e a que atribuíam essas dificuldades. Especificamente, essas perguntas indagavam “que dificuldades sentiu para interpretação global do gráfico (determinar
o máximo de informações do gráfico)?” e “a que atribui essas
dificuldades na interpretação global do gráfico?”. Suas respostas
refletem o que está demonstrado na Tabela 2 e no Quadro 13. Nesse
momento, os licenciandos puderam permanecer com a resposta que
haviam concedido à tarefa do diagnóstico enquanto respondiam
ao Questionário 1. Embora essas respostas já houvessem sido
digitalizadas pelos pesquisadores, foi solicitado, reiteradamente,
que eles não alterassem aquele material, pois ele seria recolhido
juntamente com o questionário.
Para analisar os resultados das respostas do questionário
quanto às dificuldades e seus motivos foi feito a categorização das
respostas, segundo se mostra no Quadro 15.
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Figura 24 –Exemplos de respostas dos licenciandos à pergunta:
“Que dificuldades sentiu para interpretação global do gráfico?”

Fonte: Respostas dos licenciandos ao Questionário 1

Algumas respostas dadas pelos licenciados podem ser
observadas na Figura 24.
Ao se observar as respostas dos estudantes, pode-se
perceber que eles atribuem a dificuldade ao fato de não terem
recebido nenhuma orientação do que deveriam interpretar
no gráfico, como habitualmente ocorre no contexto escolar e
acadêmico. Nessa perspectiva, de fato é comum que, durante
as aulas, avaliações ou em processos seletivos, as questões
que trazem gráficos cartesianos direcionem os pontos que
devem ser determinados. Quando os estudantes deparam-se
com uma tarefa que solicita uma intepretação global do gráfico,
demonstram dificuldade e, como disse o licenciando L6, não se
sabe “por onde iniciar a intepretação”. Outra possibilidade foi
o que ocorreu com o licenciando L1, que acabou por desempenhar uma análise “superficial” do gráfico deixando de realizar
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operações essenciais para o entendimento amplo do fenômeno
representado.
Desse modo, as respostas dos estudantes apontaram
alguns indícios do porquê a metade deles teve um número de
acertos abaixo da metade das operações previstas e os demais
não tiveram também um rendimento satisfatório quanto aos
seus acertos. Os resultados evidenciados pelo diagnóstico inicial
permitiu-nos conhecer, assim, as dificuldades que os licenciados
tinham em resolver a tarefa de forma global sem alguma orientação detalhada, como se faz no ensino tradicional, servindo
de referências para o aprofundamento de alguns conceitos e
operações relacionados à interpretação de gráficos cartesianos
e para o planejamento do processo de formação aqui proposto.

5.2 Desenvolvimento do processo de formação
da habilidade de interpretar gráficos cartesianos
fundamentado na teoria de P. Ya. Galperin
Posteriormente ao diagnóstico inicial, dedicou-se ao
desenvolvimento do Sistema Didático, momento em que se
dá o processo de formação da habilidade. A partir das etapas
da assimilação previstas por Galperin, o licenciando assimila
a invariante da habilidade como sistema de orientação, num
processo de internalização da atividade, que supõe o trânsito
da etapa materializada com apoio externo, no plano interpsicológico, à Etapa Mental, de trabalho independente, em que a
orientação passa a ser realizada como um ato do pensamento.
A assimilação do sistema invariante de operações que
configura a habilidade é um processo de internalização da
forma externa, materializada, detalhada à forma mental, o
qual passa por cinco etapas. Inicia-se com a motivação baseada
na discussão de situações-problema. Na etapa seguinte, ocorre
o estabelecimento da BOA tipo III, obtida da negociação de
significados entre o pesquisador-formador e os licenciandos.
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Na terceira etapa, ocorre a formação da ação materializada,
em que os licenciandos executam as operações da BOA com
o apoio do cartão de estudo. Na próxima etapa, o licenciando
deve expressar a solução das tarefas de forma oral, sem o apoio
externo da BOA, mas ainda com o colega de dupla. Na última
etapa, o estudante resolve as tarefas essencialmente na forma
mental e de forma independente.
Esse conjunto de etapas organizadas e acompanhadas
adequadamente segundo os indicadores qualitativos previstos
por Galperin possibilita a formação da habilidade segundo
esses indicadores e será a via para construir argumentos para
a defesa de nossa Tese.

5.2.1 Etapa Motivacional
Minuciando as etapas do processo formativo, a etapa
zero, conforme classifica Talízina (2009), é o momento em
que os estudantes devem ser motivados para que tenham
o desejo por aprender algo. Entendemos que, por tratar-se
de futuros professores, esse momento deveria contemplar
situações que despertasse entre eles o interesse por aprender para ensinar uma habilidade de sua esfera profissional.
Esse momento ocorreu em um dia distinto ao da aplicação
do diagnóstico inicial e, como estabelecido anteriormente,
serão considerados nesta etapa apenas os seis licenciandos
que concluíram a formação.
A etapa da motivação iniciou-se com um diálogo sobre
o desempenho dos licenciandos na tarefa do Diagnóstico
Inicial. O licenciando L2 afirmou que o fato de ter que
interpretar o gráfico sem nenhuma pergunta dificultou
saber o que deveria escrever sobre a interpretação. Os
licenciandos L3 e L5 alegaram que os gráficos cartesianos
eram muito importantes em sua formação e que aumentar o
seu conhecimento nesse assunto facilitaria a aprendizagem
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em disciplinas da licenciatura e também quando fossem
atuar como professores.
A fim de envolver os estudantes na discussão, projetou-se para os licenciandos um quadro com dados de quinze
pesquisas obtidas do levantamento sobre dificuldades para
a interpretação de gráficos cartesianos, realizado durante a
problematização de nosso estudo. O objetivo foi de comparar
os resultados dessas pesquisas com o que os licenciandos
entendem possuir como dificuldades relativas ao conteúdo.
Para isso, foi apresentado o Quadro 12, já trazido na página
110 do capítulo acerca do desenvolvimento do Sistema
Didático, com os autores e seus resultados de estudo.
O pesquisador, atuando naquela etapa do estudo como
formador, comentoucom os licenciandos que a primeira
limitação apresentada no Quadro – “têm dificuldades para
a compreensão de gráficos, além de um nível elementar”
– pressupunha uma interpretação superficial do gráfico,
muitas vezes induzida pela forma como essas representações são trabalhadas na escola, ou seja, demandando a
interpretação de informações pontuais dos gráficos.
O licenciando L1 concordou com essa constatação,
alegando que uma das dificuldades que ele possuía referia-se
à relação das variáveis, apresentada no estudo de Pereira,
Uehara e Núñez (2009). O futuro professor afirmou ainda
que apresentava problemas quando a partir do gráfico
precisava determinar se a relação entre as variáveis era
proporcional ou outra, por exemplo. Complementarmente,
o estudante L5 afirmou que também não considerava fácil
determinar essa relação e “mais difícil ainda” era “descobrir
a fórmula do gráfico”.
Como parte de uma formação e assumindo o papel de
professor, o pesquisador valorizou, diante dos licenciandos, a
relevância das dúvidas no processo de ensino-aprendizagem
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e a capacidade de reconhecê-las, apontando que a busca por
formas de elucidá-las constitui-se como um componente de
motivação. Quanto aos elementos que julgavam ser necessários à interpretação de um gráfico cartesiano e que ainda
apresentavam dúvidas, este formador informou-lhes que
seriam discutidos e esclarecidos no momento seguinte, a
elaboração da orientação para a resolução das tarefas.
Prosseguindo com o processo de motivação, foram
preparadas duas tarefas com situações-problema ligadas à
futura atividade profissional dos licenciandos em Química,
denominadas Tarefa I – MO e Tarefa II – MO. Ambas trouxeram
situações-problema elaboradas pelos pesquisadores a partir
de gráficos cartesianos do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM). As Figuras 25 e 26 trazem as tarefas utilizadas com os
licenciandos nessa etapa.
Figura 25 – Tarefa I – MO utilizada durante a Etapa Motivacional

Fonte: Sistema Didático
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Figura 26 – Tarefa II – MO utilizada durante a Etapa Motivacional

Fonte: Sistema Didático

A partir de então, foi salientado para os futuros professores que os gráficos cartesianos estão frequentemente inseridos
nos contextos escolares na proposta de educação para o século
XXI e que, além de ser importante saber interpretar gráficos
cartesianos, eles deveriam dominar esse conhecimento de modo
a auxiliar no desenvolvimento dessa habilidade em seus alunos.
A finalidade em trazer essas duas tarefasnão foi resolver
cada uma delas, mas motivar os futuros professores quanto à
interpretação de gráficos na solução de situações-problema e
na busca por um procedimento geral para a interpretação de
gráficos cartesianos, isto é, procurar o geral, na diversidade
do particular, como um tipo de orientação teórica.
Sequencialmente, este investigador entregou aos licenciandos a Tarefa I - MO e pediu-lhes que lessem e tentassem
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entender o que estava sendo solicitado. Nessa tarefa, foi solicitado aos professores em formação que interpretassem um
gráfico, sem níveis de ajuda, alinhando-se com a habilidade que
se desejava formar. Após alguns minutos da entrega da tarefa,
opesquisadorprojetou a atividade no quadro, fizeram sua leitura
em voz alta, e questionou aos alunos: de que forma a interpretação do gráfico ajudaria a resolver essa situação-problema?
Inicialmente, houve um período de silêncio entre os
estudantes, até que o licenciando L2 afirmou que o gráfico
serviria para verificar a quantidade de fármaco no organismo.
O licenciando L4 interveio e salientou que a representação ora
referenciada não servia apenas para conferir o quantitativo
de fármaco, mas também o tempo que este demora a reduzir no organismo, o que “não é a mesma coisa”, pontuou L4.
Aproveitando a discussão, o pesquisador questionouse eles
teriam facilidade para resolver a tarefa ora debatida. A maioria
dos futuros professores de Química (L1, L2, L5, L6) alegou que
acreditavam que não teriam facilidade nessa resolução. Como
exemplo, o estudante L1 expressou-se: “É! Parece um gráfico
fácil, mas vai ter que usar ele (o gráfico) mais de uma vez”.
No momento seguinte, foi entregue aos licenciandos a
Tarefa II – MO e, como na tarefa anterior, foram concedidos
alguns minutos para que lessem a situação-problema. Ambas as
tarefas colocam os estudantes diante de um desafio ou problema,
que articula o conhecido (formas como eles interpretam gráficos) com o desconhecido (uma nova forma de se interpretar um
gráfico). Quando os estudantes viram a tarefa, manifestaram-se
assegurando que esta era muito mais difícil que a primeira.
Nesse sentido, L3 disse que “essa tem muito mais informações
para interpretar”. Como pode ser visto na Figura 26, ao contrário
do gráfico da tarefa anterior, que possuía apenas uma curva,
ou seja, modelava apenas um fenômeno (a decomposição de um
fármaco), a nova tarefa apresenta um gráfico no qual aparecem
seis curvas. Nesta última atividade, há, portanto, a modelização
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de seis processos, sendo uma delas, segundo o enunciado, o
resultado da soma das demais.
Apresentada a tarefa, o pesquisador fez como na tarefa
anterior e lançou uma pergunta de como poderiam proceder
para utilizar o gráfico na resolução da situação proposta. O
licenciando L6 disse que, para conseguir o que estava sendo
pedido, ele precisaria observar o gráfico em três partes, de
trinta em trinta anos, mas não conseguia enxergar como fazer. O
estudante L1 sugeriu que se deveria olhar a curva mais parecida
com a da soma. Em resposta, L3 indagou: “Como é que faz?”.
A apresentação das situações-problema teve como função
estimular a discussão acerca da importância de se aprender a
interpretar gráficos cartesianos na disciplina de Química de uma
forma global, sem necessidade de níveis de ajuda. Reforçou-se
a ideia de que, sendo o professor um dos alicerces para o processo de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades dos
conteúdos escolares pelos alunos, é fundamental que este tenha
conhecimentos avançados de determinados conceitos e conteúdos e de como ensiná-los.
Dando continuidade ao processo dialógico, o pesquisador,
então, indagou aos futuros docentes se, após verem o quadro com
as dificuldades e os exemplos de tarefas, ainda estavam interessados em participar da formação da habilidade de interpretar
gráficos cartesianos. Os seis licenciandos confirmaram sua
participação. O licenciando L2 disse que aprender a interpretar
gráficos cartesianos iria ajudá-lo em várias situações de outras
disciplinas que estava estudando e nas aulas que iria ministrar
a partir do semestre seguinte por meio da disciplina de Estágio
Supervisionado IV. De modo geral, pelos questionamentos e
interesse demostrado pelos estudantes, percebeu-se que o grupo
estava interessado em participar do estudo, pois acreditava que
estava diante de um conhecimento profissional importante,
assim como de uma perspectiva de aprender uma nova forma
de ensinar, o que poderia ajudar na inovação pedagógica.
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Finalizado esse momento inicial de motivação, passouse, por conseguinte, para a etapa da construção da orientação
para a atividade ou da habilidade objeto de formação. Por fim,
há de se destacar que a motivação deve ser mantida durante
todo o processo formativo.

5.2.2 Estabelecimento do esquema da
Base Orientadora da Ação (BOA)
A construção da Base Orientadora da Ação para a interpretação de gráficos cartesianos de uma forma global ocorreu
em conjunto com os licenciandos por meio de um processo
de negociação dos sentidos que eles atribuíam ao que é e a
como se faz a interpretação de um gráfico, relacionando-os
sempre com o significado desse procedimento estabelecido
pelos pesquisadores no modelo da invariante do sistema de
operações definido no Sistema Didático. Este é um processo
de reconstrução do que eles sabem fazer e do que se propõem
a aprender sobre interpretar gráficos, conforme orientações
estabelecidas na BOA tipo III.
A partir das informações do Diagnóstico Inicial sobre
o que os licenciandos conseguiram interpretar (observar se
existe um plano cartesiano; identificar as grandezas; identificar as unidades de medida; identificar os valores das variáveis;
localizar pontos no plano cartesiano e descrever a tendência
do gráfico) e daquilo que eles não conseguiram resolver, mas
que precisam saber para interpretar um gráfico cartesiano
(descrever escalas; determinar se as variáveis são: discretas,
contínuas, dependente ou independente; determinar a relação existente entre as variáveis; identificar a possibilidade
de interpolar e extrapolar dados; e atribuir um título a um
gráfico), iniciou-se o processo de reconstrução da forma como
eles fazem a interpretação.
É imprescindível que, nesse processo, os licenciandos compreendam que os procedimentos realizados para
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interpretação de um gráfico em Química são os mesmos para
qualquer outra disciplina. A ideia é construir uma orientação geral que possibilite interpretar qualquer gráfico de um
mesmo tipo.
Com esse intuito, o pesquisador iniciou um processo de
discussão sobre como, passo a passo, cada um resolveu a tarefa,
interpretando o gráfico no diagnóstico inicial, para estabelecer
em conjunto o sistema de operações invariante, relacionando-o com a invariante definida no Sistema Didático, de forma
tal a se construir uma metodologia geral que possibilite a
interpretação de qualquer gráfico cartesiano. Dessa forma,
enfatiza-se que o ensino não é um processo de transmissão de
conhecimento e sim de negociação de sentidos e significados.
O processo de negociação entre o pesquisador e os
licenciandos para a elaboração da Base Orientadora da Ação
foi registrado por meio de fotografias e áudio. O quadro foi
fotografado em alguns momentos e as imagens dos esboços
de gráficos que o pesquisador construiu durante a elaboração
da BOA foram utilizadas para dar sentido aos diálogos na
transcrição do percurso de construção da orientação. A citada
transcrição foi realizada a partir do registro do processo de
negociação gravado em áudio. Para identificar na transcrição
quem está no turno de fala, foram utilizados códigos, que, para
os pesquisadores, foram as letras “PQ” e, para os licenciandos,
a mesma identificação utilizada durante o Diagnóstico Inicial
(L1, L2, L3, L4, L5 e L6). A professora da disciplina Estágio
Supervisionado III estava presente na sala durante o processo
de elaboração da BOA e, em dois momentos, manifestou-se.
Para identificá-la, foi utilizado o código “PFD”. Durante a
transcrição, o símbolo de reticências [...] foi utilizado para os
momentos em que se teve alguma pausa mais longa na fala.
São apresentados a seguir trechos da transcrição a fim de
que se possa acompanhar alguns momentos da negociação
de sentidos.
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Depois de anotar no quadro os dados recolhidos na resolução dos licenciandos no Diagnóstico Inicial e da explicação
conferida pelo pesquisador sobre a importância de que todos
registrassem o processo em seus cadernos, a negociação deu-se
da seguinte forma:
(PQ) – Agora vocês irão construir junto comigo a sequência
de operações e procurar uma orientação que revele de forma
consciente o sistema de operações invariante que possibilite
interpretar gráficos cartesianos como parte da solução de
situações-problema. Vocês vão falar as operações que acharem
necessárias para interpretar um gráfico. Vamos utilizar como
referência o gráfico que vocês interpretaram no Diagnóstico
Inicial e as operações que vocês executaram. Algumas operações
ninguém realizou na interpretação da tarefa e nós vamos buscar
através do diálogo o que estrutura esse sistema de operações.
Está certo?
(Vários) – Certo!
(PQ) – Vou orientar o processo desde o início. Iremos
organizar uma orientação de forma coletiva e que vocês utilizarão para as tarefas seguintes. Peço para que anotem no
caderno todo o processo que iremos fazer. Vão organizando de
modo que entendam os elementos que compõem os gráficos e
as operações que demandam esses elementos.
O pesquisador, subsequentemente, projetou no quadro o
gráfico da Figura 27, utilizado na tarefa do Diagnóstico Inicial
(Tarefa I – DI).
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Figura 27 – Gráfico utilizado durante o
estabelecimento da Base Orientadora da Ação

(PQ) – Como procurar uma metodologia que possibilite
interpretar qualquer gráfico cartesiano que representa processos e fenômenos químicos? É importante se ter um procedimento
geral para sair da forma fragmentada que se ensina?
(PQ) – Agora, a partir do que conhecem sobre gráficos
cartesianos e das informações anotadas no quadro sobre a
tarefa que resolveram, vocês irão me falando o que acreditam
ser essencial na interpretação de qualquer gráfico. Na Química...
O que tem em qualquer gráfico de Química?
(L3) – A curva... a forma do gráfico.
(L6) – O gráfico.
(L3) – Essa linha cheia.
(PQ) – Tudo bem, essa linha cheia! Mas essa linha vem de
onde? Ela vem de algum lugar...
(L3) – Essa linha vermelha.
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(PQ) – Tudo bem, essa linha vermelha! Mas a linha vermelha vem de onde? Ela vem de algum lugar...
(L6) – Da relação da ordenada com a abscissa. É a função,
não é?
(PQ) – Não vamos entrar no âmbito das funções, porque
nem todas as relações são funções. Mas, todas tem algum tipo
de...
(L4) – Relação.
(PQ) –... relação. Não é isso?
(PQ) – Então, uma coisa que tem em todo gráfico é uma
relação entre variáveis. Certo?
Nesse instante, o pesquisador anotou no quadro e os
licenciandos em seus cadernos a expressão “relação de variáveis”, ao lado das operações realizadas no diagnóstico, no qual
a identificação da relação das variáveis foi uma das operações
em que todos os licenciandos não fizeram corretamente. Nesse
processo de negociação, surgiram e foram retomados outros
elementos que pertencem a um gráfico cartesiano: pontos,
abscissa e ordenada, plano cartesiano, sem se preocupar neste
momento em ordenar o que se estava determinando.
Retomando a transcrição, tem-se:
(PQ) – E o que tem nesse plano?
(L3) – As unidades!
mais?

(PQ) – Tem unidades. Ok! (anota no quadro) E tem o que
(L5) – Os valores!
(PQ) – Seriam as escalas com que os valores variam?
(L6) – São!
(L2) – Isso!
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Os licenciandos manifestaram-se durante o processo
interpretando o gráfico cartesiano e comparando com o que
tinham feito no diagnóstico:
(L4) – A relação... o comportamento do gráfico... é uma
característica? Se ele cresce ou decresce?
(PQ) – Se ele cresce ou decresce é uma característica,
mas esse comportamento é diferente da relação entre as variáveis. Podemos dizer que a relação gera esse comportamento,
essa tendência do gráfico. Ele pode tender a ser crescente,
decrescente, ...ou ainda tem gráfico que pode ter mais de uma
característica dessas. Tem parte que é crescente, tem parte
constante e parte decrescente. Certo?
(Vários) – Certo!
(PQ) – Vamos colocar aqui na BOA que todo o gráfico
tem uma ou mais tendências (anota no quadro). Vocês estão
anotando no caderno? E o que mais?
(PQ) – Vocês podem ir falando aleatoriamente o que faz
parte de um gráfico cartesiano. Depois a gente organiza em
uma ordem de operações.
(L3) – E aqueles pontos de máximo e mínimo?
(PQ) – Isso! Então vamos colocar aqui ...máximo, mínimo...
Mas colocar só máximo e mínimo restringe um pouco, não
acham?
(PQ) – Observem este gráfico.
O pesquisador desenhou no quadro o esboço do gráfico
apresentado na Figura 28:

206

José Everaldo Pereira e Isauro Beltrán Núñez

Figura 28 – Exemplo 1 de gráfico cartesiano
durante elaboração da BOA

Fonte: Foto do quadro – pesquisadores

(PQ) – Existem gráficos com essa aparência?
(L9) – Tem sim!
(L1) – Existem!
(PQ) – Então, em uma situação como essa nós não temos
somente máximo e mínimo. Não é?
(PQ) – Tem outras características importantes. Como
poderíamos chamar?
(L2) – Se for fazer uma relação com a Física, “é as cristas
e os vales, né?” A crista é considerado o ponto máximo da onda
e o vale é considerado o ponto mínimo.
(PQ) – Isso seria máximo e mínimo ainda. O que podemos
acrescentar?
(PQ) – Vocês podem citar exemplos pra gente analisar
também.
Em continuidade, o processo de negociação de significados vai identificando novos elementos para se escrever no
quadro e organizar a Base Orientadora da Ação: amplitude, se
o gráfico é constante ou crescente ou se tem variações, relação
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das variáveis. A partir do surgimento da relação das variáveis,
suscitou que o professor fizesse outro desenho.
(PQ) – Tem gráfico que tem mais de uma relação. Por
exemplo, tem gráfico que faz isso... (desenha no quadro o gráfico
da Figura 29).
Figura 29 – Exemplo 2 de gráfico cartesiano
durante elaboração da BOA

Fonte: Foto do quadro – pesquisadores

(PFD) – É isso que eu queria falar! (Essa foi uma fala da
professora da disciplina).
(L4) – É isso!
(PQ) – Pronto! É um gráfico que você não define com uma
única relação. Você tem uma relação nesse trecho (aponta para
o intervalo crescente) e outra nesse (aponta para o intervalo
constante).
Os licenciandos continuam participando ativamente da
elaboração da BOA. A cada termo que eles sugerem, o pesquisador anota no quadro para que posteriormente seja negociada
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a ordem com que serão dispostos no sistema de operações e
solicita que escrevam em seus cadernos. Para estabelecer uma
maior interação com o grupo, o pesquisador caminha entre os
licenciandos para verificar se eles estão anotando as informações
negociadas e para verificar se estão compreendendo o que está
sendo desenvolvido. Outras propostas que surgiram foram:
a equação, a fórmula, “tem que ver se é exponencial”. Nesse
momento, houve novamente a necessidade de uma figura.
(PQ) – É nesse ponto que eu queria chegar. Tem gráfico
que você define essa equação mais facilmente, em outros nem
tanto, são mais difíceis. Não é isso?
(PQ) – Mas, se existir uma equação, você tem que saber
determinar e saber diferenciar essa relação. Por exemplo, esse
tipo de relação aqui...
O professor desenha no quadro o gráfico representado
na Figura 30:
Figura 30 – Exemplo 3 de gráfico cartesiano
durante elaboração da BOA

Fonte: Foto do quadro – pesquisadores
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(L1) – É linear!
(PQ) – Isso! É linear. Que é uma relação proporcional.
O pesquisador continuou com o debate sobre os tipos de
relações que poderiam gerar um gráfico cartesiano e foram surgindo
novas propostas para agregar à BOA. Depois de anotadas várias
sugestões vindas dos estudantes e do próprio pesquisador, iniciouse o processo de organização dessas operações a serem realizadas.
(PQ) – Vamos lá, pessoal, não se esqueçam de anotar tudo!
(PQ) – Então, até agora vimos que tem que ter variáveis, unidades... e tudo mais que está no quadro. Vamos organizar esses pontos!
(PQ) – Primeira coisa a identificar são as...
(L2) – Variáveis!
(PQ) – Ok, variáveis! Pode ser pessoal?
(Vários) – Sim!
(PQ) – Dessas variáveis vocês veriam o que?
(L2) – A unidade.
Nesse processo de organização, foram surgindo outros elemetos que ainda não haviam sido discutidos: as grandezas e suas relações
como forma de modelizar os fenômenos químicos. Os estudantes
conversam entre si para poder fazer sugestões do que faz parte de
um gráfico e ainda não está no quadro.
(PQ) – Mas como é essa relação dentro de um gráfico cartesiano? Para qualquer gráfico cartesiano.
(L6) – Tem a dependência entre as grandezas.
(PQ) – Pronto! Uma coisa primordial em um gráfico cartesiano
é você saber quem é a variável independente e quem é a variável
dependente. Concordam?
(Vários) – Sim!
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Em alguns momentos, este investigador induziu o surgimento
da discussão:
(PQ) – Por exemplo, como se chama a situação... A gente viu
o seguinte (apontando para o gráfico), o ponto B tem tempo 30 e
concentração 0,2 e o A tem tempo 10 e concentração 0,5. Certo?
(Vários) – Isso! Certo!
(PQ) – Como se chama se eu precisar saber a concentração
no tempo 20 minutos? Tem um nome para isso.
(L1) – Média?
(PQ) – Não somente a média. Isso seria se buscássemos exatamente o ponto central, como é o caso do que pedi. Mas vamos mudar.
(PQ) – Se for o tempo 15 minutos? Se for o 12 ou 23 ou 27?
Depois de algumas contribuições, chegava-se a uma conclusão:
(PQ) – Isso é chamado de interpolação de dados.
(L4) – É isso! Não lembrava o nome.
E da determinação de um componente, surgia a proposta de
outros pelos licenciandos:
(L4) – Bem! Tem extrapolação e interpolação.
Em determinados momentos da negociação, o pesquisador
teve que trazer várias considerações e argumentações para se chegar
onde desejavam:
(PQ) – Não vamos nos apegar a detalhes do conceito, vamos
falar um pouco sobre cada uma delas. Mas é importante saber se
aquela variável envolvida é discreta ou contínua? Qual a diferença
principal entre uma variável discreta e uma variável contínua?
(PQ) – Basicamente! As variáveis discretas estão mais relacionadas com contagem.
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(PQ) – Por exemplo, número de filhos. Você tem 1, tem 2, tem
3, tem 4 e tem 5 filhos. Isso é uma variável discreta. Você não tem
1,3 filhos, não tem 4,5 filhos. Entenderam?
(PQ) – Já as variáveis contínuas, você tem inúmeras possiblidades entre um valor e outro. Por exemplo, olhem aqui (apontando para
o eixo das ordenadas do gráfico projetado)! Entre as concentrações
0,2 e 0,3, quantas possibilidades eu tenho?
(L3) – Muitas!
(PQ) – Essa é uma variável contínua. Você consegue fazer
várias interpolações?
(PQ) – O tempo. Quantas frações de tempo eu consigo ter
nesse intervalo (aponta para o gráfico)?
(L4) – Inúmeras!
(PQ) – Então nós temos aqui um gráfico com duas variáveis
contínuas.
(PQ) – Isso influencia na interpolação do gráfico, ou não?
(L1) – Influencia!
(L6) – Lógico!
(PQ) – Por exemplo, em gráficos assim ... (desenha no quadro
o gráfico representado na Figura 31).
(PQ) – Onde temos número de filhos e uma mesada por número
de filhos.
(PQ) – Se você tem um filho, ele vai receber R$ 100,00. Se tem
dois filhos, cada um vai receber R$ 50,00 e, se tem 3 filhos, cada um
recebe R$ 33,00. Esse é um gráfico de variáveis discretas.
(PQ) – Vamos fazer o seguinte ... (o pesquisador une os pontos).
O gráfico do quadro fica com a representação da Figura 32:
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Figura 31 – Exemplo 4 de gráfico durante elaboração da BOA

Fonte: Foto do quadro – pesquisadores
Figura 32 – Exemplo 5 de gráfico durante elaboração da BOA

Fonte: Foto do quadro – pesquisadores
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(PQ) – Está certo esse gráfico?
(L4) – Não!
(L3) – Não!
(PQ) – Pois é um erro que acontece com frequência nas
representações gráficas, principalmente, nos discretos.
(PQ) – Quando se une os pontos, admite-se que existe a
possibilidade de haver outros dados entre os apresentados.
(PQ) – Então, é importante se observar se é uma variável
contínua, ou não?
Depois de vários momentos de discussão e serem determinados mais componentes do gráfico, houve a necessidade do
pesquisador fazer mais um esboço no quadro.
(PQ) – Além do que já determinamos, é importante também,
por exemplo, ...não sei se vocês já viram ... mas tem gráficos que
apresentam situações assim ... (desenha no quadro os gráficos da
Figura 33).
Figura 33 – Exemplo 6 de gráfico durante elaboração da BOA

Fonte: Foto do quadro – pesquisadores
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(PQ) – Esses exemplos são gráficos que têm uma ruptura, uma quebra na sequência de dados. Essa característica,
essa ruptura, é importante que seja analisada.
(PQ) – Estão anotando e compreendendo o que estamos
organizando?
(PQ) – Nós podemos classificar esse comportamento
e alguns outros, como características atípicas. O gráfico
vem em uma situação e de repente acontece algo que muda
bruscamente.
(PQ) – Temos que colocar um termo que, quando vocês
estiverem interpretando, seja lembrado. Colocar, por exemplo,
característica atípica seria uma situação que se diferencia em
dado momento. Pode ser um ponto extremo, uma quebra, uma
constância, uma oscilação diferente, ou seja, é importante
que seja analisada em separado.
A partir de então, foi retomado o processo de organização das informações anotadas no quadro:
(PQ) – Retornando à discussão da orientação, qual a
primeira coisa a se enxergar no gráfico?
(L2) – O plano?
(PQ) – Isso! O plano cartesiano é quem o classifica como
gráfico cartesiano.
(PQ) – Depois, seria o quê?
(L4) – Os pontos?
(PQ) – Vocês concordam com os pontos?
Este foi um momento em que houve divergência entre
os alunos e foi necessária a intervenção do pesquisador na
negociação:
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(L4) – Eu acho que a unidade é uma das primeiras
coisas que a gente vê. A gente bate o olho e identifica logo
as unidades.
(PQ) – E vocês que não estão falando nada! (Aponta
para alguns estudantes) Vamos participar! Contribuir!
(L4) – Eu acho impossível uma pessoa olhar um gráfico
sem observar os eixos e as unidades.
(PQ) – Então você colocaria agora as unidades?
(L4) – Eu acho que sim. Ao olhar o plano cartesiano já
observamos as unidades.
(L6) – Ao olhar o plano você já observa a tendência.
(L4) – Você não olha a unidade não?
(L6) – Você não tem como saber a tendência sem saber
o que é independente e dependente.
(PQ) – Bem, vamos lá! Esses três primeiros dados vocês
concordam? Qual seria o próximo?
Seguido de mais algum tempo de negociação entre os
próprios alunos e entre o professor, foi possível concluir a
organização da Base Orientadora da Ação.
(PQ) – Essa sequência que determinamos dá uma ideia
geral da interpretação, da essência de um gráfico e define
uma orientação para fazê-la. Esse é o sistema de operações
da Base Orientadora da Ação, a BOA que será usada, como
apoio, para, inicialmente, interpretar gráficos.
(PQ) – Agora eu gostaria que vocês anotassem essa BOA
para criar o cartão de estudo que será usado nas tarefas.
Ao final dessa discussão, foi elaborado um conjunto de
operações para a interpretação global de um gráfico cartesiano. As operações, na sequência determinada pela negociação entre pesquisador e licenciandos, ficaram organizadas em
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um cartão de estudo. O pesquisador orientou que, a partir dos
dados que cada estudante anotou em seu caderno e do que
se tinha discutido e concluído no quadro, cada licenciando
anotasse em uma folha a sua Base Orientadora da Ação, para
utilizar na resolução das tarefas que seriam propostas.
A Figura 34 apresenta a Base Orientadora da Ação anotada na forma de cartão de estudo pelo licenciando L2 e que
foi utilizada para a resolução das suas tarefas nos momentos
seguintes da formação da habilidade. A BOA anotada pelos
demais licenciandos pode ser encontrada no Anexo I.
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Figura 34– Base Orientadora da Ação (BOA) da
interpretação de gráficos cartesianos anotada por L2

Fonte: Caderno de registro de atividades do licenciando L2
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No Quadro 16, apresenta-se a versão final da BOA elaborada em conjunto com os licenciandos e anotada no quadro
por um dos pesquisadores:
Quadro 16 – Cartão de Estudo: Base Orientadora da Ação
(BOA) da interpretação de gráficos cartesianos

Fonte: Elaborada pelos licenciandos
em colaboração com os pesquisadores

Opesquisador conferiu, por conseguinte, se todos escreveram
em seus cadernos a estrutura da BOA, resultado do processo de negociação. Nesse momento, a intenção foi saber se eles compreenderam
o que é aquela orientação. Um ponto interessante salientado pelo
licenciando L4 pode ser sintetizado na seguinte fala: “se essa sequência
aparece em qualquer gráfico, então poderemos aplicar em outras
disciplinas”.
Constitui-se como parte do processo, antes de continuar para
a próxima etapa, perceber se os licenciandos compreenderam que
aquele sistema de operações construído e anotado na forma de cartão
de estudo era a materialização da estrutura operacional da habilidade
a ser usada como apoio externo na próxima etapa. Com esse apoio,
eles não precisariam memorizar o conteúdo, visto que é no processo
de aprendizagem que o mesmo é assimilado.
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Finalizada a etapa de orientação e garantida a compreensão
por todos de como se interpreta um gráfico cartesiano, a próxima
etapa orienta a interpretação de gráficos usando a orientação da
BOA III construída.

5.2.3 O desenvolvimento da Etapa Material e Materializada
Nesta etapa da aprendizagem, os futuros professores foram
organizados em duplas para a resolução das tarefas. Cada licenciando
resolveu sua tarefa com o auxílio de seu cartão de estudo (apoio
externo) onde estava anotada a BOA III. Durante a resolução, o outro
licenciando foi acompanhado pelo seu colega de dupla, de modo a
observar se todas as operações previstas no cartão de estudo estavam
sendo desenvolvidas, assim como o pesquisador observava a resolução
das tarefas pelas duplas e, se necessário, intervia para ajudá-los. Essa
forma, como tem explicado Talízina (1988), contribui para a conscientização da atividade, para o desenvolvimento do autocontrole posterior.
Foram propostas para esta etapa oito tarefas, das quais cada
licenciando da dupla resolveu quatro distintas. As tarefas usadas
foram: 1A – MM, 1B – MM, 2A – MM, 2B – MM, 3A – MM, 3B – MM,
4A – MM e 4B – MM. Esses pares de tarefas foram organizados de
modo que cada licenciando da dupla interpretasse gráficos diferentes,
mas que tivessem exigências semelhantes. Para efeito de análise, em
alguns momentos não serão referenciadas as tarefas pelos códigos
descritos, apenas por T1, T2, T3 e T4, sendo T1 referente à primeira
tarefa resolvida por cada licenciando, ou seja, Tarefa 1A – MM ou Tarefa
1B – MM e assim por diante. Todas as tarefas estavam de acordo com
os indicadores qualitativos da forma da ação, pois foram resolvidas
com auxílio da materialização da BOA (cartão de estudo); do Grau
de Generalização, uma vez que todas estão dentro dos limites de
aplicação, e do Grau de Consciência, já que os licenciandos tiveram
que justificar o processo de solução das tarefas.
Para organizarmos os dados referentes às respostas das tarefas
desta etapa, foi estabelecido o Quadro 17. Neste quadro, organizamos
a resolução das tarefas nos seguintes critérios:
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a. Trabalhou segundo a BOA materializada: utilizou o
cartão de estudo e seguiu corretamente todo o sistema
de operações previsto.
b. Trabalhou de forma compartilhada com o colega: o
licenciando trabalhou em dupla, ajudando o colega quando
necessário.
c. Recebeu ajuda do colega: durante a resolução, o colega
de dupla precisou intervir para corrigi-lo ou o próprio
licenciando solicitou ajuda do colega.
d. Recebeu ajuda do pesquisador: durante a resolução, o
pesquisador precisou intervir para corrigi-lo ou o próprio
licenciando solicitou ajuda do pesquisador.
Para esses critérios, atribuiu-se a classificação sim ou não.
Quadro 17 – Evolução dos licenciandos na
resolução das tarefas na Etapa Materializada
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Observa-se pelo quadro que todos os licenciandos utilizaram a BOA (cartão de estudo) na resolução das tarefas como
uma exigência da aprendizagem. Este foi um cuidado orientado
pelo pesquisador antes de iniciar o processo de formação e
acompanhado durante todo o tempo para que os estudantes
não deixassem de resolver a tarefa de forma detalhada, o que
contribui com a conscientização da atividade. Da mesma forma,
no trabalho em dupla, todos os licenciandos trabalharam de
forma compartilhada, no plano interpsicológico.
Quanto à necessidade de ajuda durante a resolução da
tarefa, percebe-se no Quadro 17 que o licenciando L1 precisou de
ajuda tanto do colega quanto do pesquisador durante a resolução
da Tarefa 1A – MM. A necessidade de auxílio do pesquisador
ocorreu em função de ambos participantes da dupla terem
apresentado dúvidas quanto à classificação da escala que se
apresenta com a origem do gráfico, em - 600 anos. Na segunda
tarefa, ele precisou da ajuda apenas do colega quanto à tendência
do gráfico, uma vez que a solubilidade é crescente e exponencial
até aproximadamente 33 ºC. Neste ponto (inflexão), o gráfico
passa a ser decrescente e linear, em função da desidratação
das moléculas de água. Nas outras duas Tarefas (3B – MM e
4A – MM), os estudantes resolveram somente com o auxílio
do cartão de estudo. Esse ponto merece um destaque, pois a
Tarefa 3B – MM diferenciava-se das anteriores porque, ao invés
de apresentar um único gráfico para interpretação, propunha
uma situação-problema em que dois experimentos com massas
iguais de ferro reagiram com volumes iguais da mesma solução
aquosa de ácido clorídrico, à mesma temperatura. De tal modo,
o licenciando deveria escolher, entre quatro opções de gráficos,
o que melhor representava essa situação e justificar o porquê
os outros três gráficos não eram a resposta correta.
Nessa altura, a escolha da resposta exigia a interpretação
de quatro formas diferentes de representar a decomposição da
massa de ferro no tempo. A interpretação do referido gráfico
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exige o conhecimento de Cinética Química quando trata do
aumento da velocidade de reação com o aumento da superfície
de contato. Dessa forma, o licenciando deveria interpretar que o
ferro na forma de limalha tem uma maior superfície de contato,
logo reage mais rápido e produz o gás H2 mais rápido (aumento
de volume). Sendo assim, dos gráficos apresentados, ficariam
entre as alternativas b e d, porém, como o enunciado diz que
a placa e a limalha possuem massas iguais de ferro e toda essa
massa será consumida, então os dois devem ter volume final de
H2 iguais. Logo, a alternativa correta era a opção b. O licenciando
L1 fez a identificação e as justificativas corretamente e, então,
interpretou o gráfico certo segundo o sistema de operações.
Na primeira parte da tarefa, o licenciando utilizou a BOA
reduzida e executou corretamente as operações ao interpretar o
gráfico, considerando todas as operações previstas no sistema.
Na Tarefa 4A – MM, além da interpretação do gráfico, no item
2 da tarefa, o licenciando deveria responder à questão “Como
poderia ter sido organizado o experimento de um fenômeno
que tivesse como resultado o gráfico apresentado nesta tarefa?”
Nessa situação, demandava-se uma compreensão do gráfico em
relação às formas pelas quais se podem obter os dados num dado
experimento, o qual relaciona resultado com representação. A
resposta do licenciando L1 pode ser observada na Figura 35.
Figura 35 – Resposta do licenciando L1 à questão 2 da Tarefa 4A – MM
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A resposta do licenciando, apesar de não ter muitos detalhes, apresenta uma proposta plausível para o que era exigido
pela tarefa. Essa segunda questão busca revelar a compreensão
do processo pelo licenciando. É uma tarefa inversa do gráfico
enquanto representação à forma de se obter os dados.
Percebe-se pelos dados do Quadro 17 que o licenciando, ao
avançar na resolução das tarefas, recebeu menos ajuda do colega
e do pesquisador, ficou menos dependente da ajuda externa,
o que caracteriza um maior domínio do sistema de operações.
As operações que o estudante ainda tinha dificuldades ao final
da etapa foram abordadas individualmente pelo pesquisador,
com o intuito de resolver esses problemas antes de seguir pra
a próxima etapa.
Na Tarefa 1B – MM, o licenciando L2 precisou da ajuda
do colega, quanto aos tipos de variáveis, e do pesquisador,
em relação à interpolação de dados. Na Tarefa 2A – MM, L2
necessitou apenas do auxílio do colega quando teve dúvidas
sobre a tendência do gráfico. É possível que a necessidade de
ajuda quanto à tendência deste gráfico tenha justificativa semelhante à discutida na análise das tarefas do licenciando L1. Na
Tarefa 3B – MM, já descrita quando discutidas as resoluções
do licenciando L1, o estudante L2 não solicitou ajuda ou teve
interferência em sua solução, mas não executou corretamente
três operações: identificar as unidades de medidas, determinar
a relação entre as variáveis e identificar a possibilidade de
interpolação. Ao saber dessas dificuldades, o pesquisador foi
até a carteira do licenciando e discutiu com ele os conceitos que
estava com dúvidas. Na resolução da tarefa Tarefa 4B – MM, o
licenciando L2 iniciou um processo de redução das operações em
relação ao cartão de estudo. Para interpretação deste gráfico,
era importante que o licenciando dominasse os conceitos e
procedimentos da Química relacionados com o conteúdo de
mudança de estado físico. Ao observar o gráfico, o licenciando
deveria ser capaz de identificar e classificar os pontos (A, B,
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X, Y e W), associando-os com os estados físicos. O licenciando
L2 não solicitou ajuda durante o desenvolvimento da tarefa
T4, porém não executou corretamente a operação referente à
interpolação de dados. Esse conceito está relacionado, no gráfico,
à continuidade das variáveis temperatura e pressão; logo, o
entendimento de interpolação é influenciado pelo domínio do
conceito de variáveis contínuas e discretas e pela compreensão
do fenômeno físico. Tal conceito está relacionado à operação 5
do sistema de operações, que, conforme poderá ser visto mais
adiante na análise, o licenciando não interpretou. No segundo
item da tarefa, o licenciando deveria explicar como poderia ser
organizado o experimento de um fenômeno que tivesse como
resultado o gráfico apresentado. Como resposta a esse item, o
estudante licenciando L2 apresentou o descrito na Figura 36.
Figura 36 – Resposta do licenciando L2
à questão 2 da Tarefa 4B – MM

O licenciando propôs este experimento, mas não deixou claro como deveriam acontecer os procedimentos para
gerarem as mudanças de estado do CO2. Sua resposta pouco
fundamentada pode ser reflexo de dificuldades de aprendizagem do conteúdo químico específico acerca dessa abordagem
gráfica. O licenciando L2 chegou ao final da Etapa Materializada
resolvendo a tarefa sem ajudas (o que é esperado de todos os
licenciandos), porém ainda deixou operações sem resolver e
outras que não foram resolvidas corretamente. Por se tratar
de um processo de atualização da habilidade e com tempo
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limitado, os pesquisadores decidiram por dar atendimento
individualizado aos licenciandos com dificuldades para tentar
solucionar esses problemas durante o processo formativo. No
caso do licenciando L2, um dos pesquisadores fez o atendimento
explicando a definição dos conceitos envolvidos nas operações.
O licenciando L3 também precisou de ajuda do colega e
do pesquisador na Tarefa 1A – MM, respectivamente, quanto às
escalas e a dependência das variáveis. Isso pode ter ocorrido por
ainda estarem inseguros com a forma de trabalho utilizando o
cartão de estudo e/ou em função das justificativas já atribuídas
quando analisadas essas mesmas dificuldades no licenciando
L1. O pesquisador interveio na resolução da Tarefa 2B – MM,
visto que o estudante estava com dificuldades para interpretar
a tendência do gráfico de solubilidade do CaCl26H2O. Na Tarefa
3A – MM, o licenciando teve problemas para definir a relação
entre as variáveis e foi ajudado pelo colega.
Nessa tarefa, foi proposta a seguinte situação: “Se uma
determinada pessoa ingere um medicamento para aumentar a
concentração da substância A em seu organismo, a quantidade
dessa substância no organismo da pessoa, em relação ao tempo,
pode ser melhor representada pelo gráfico”. Nas alternativas,
foram propostos cinco gráficos a fim de que o licenciando
identificasse o gráfico correto e interpretasse-o de forma global
enquanto que os outros quatro gráficos ele deveria justificar o
porquê de não estarem adequados à situação.
O licenciando L3 identificou corretamente o gráfico que
respondia a questão, analisou-o segundo o sistema de operações
detalhado e justificou corretamente dois dos quatro gráficos que
não estavam de acordo com o que a tarefa propunha. Em relação
à Tarefa 4A – MM, o licenciando L3, igualmente aos licenciandos
L1 e L2, não utilizou o cartão de estudo com o sistema completo
para interpretar o gráfico, ou seja, reduziu a orientação. Um
ponto importante a considerar é que, em sua interpretação
da Tarefa 4A – MM, o licenciando L3 chamou atenção para o
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aspecto de que o ponto A localizado do gráfico não pertencia
à representação do fenômeno de meia-vida do fármaco no
organismo. Esse ponto foi disposto propositalmente fora da
curva do gráfico para avaliar se os licenciandos interpretavam
que ele não tinha um significado dentro daquela representação.
Quanto à resposta para a questão 2 da tarefa, que solicitava a proposta de um experimento
que pudesse ter como resultado o gráfico da tarefa, o
licenciando não conseguiu expressar-se claramente de modo
a ser considerada sua resposta uma alternativa possível, como
pode ser observada na Figura 37.
Figura 37 – Resposta do licenciando L3
à questão 2 da Tarefa 4A – MM

Observa-se na resposta que o licenciando não deixa
claro o procedimento que deve ser realizado, o que evidencia
dificuldades para pensar situações experimentais coerentes
com a investigação científica. Os resultados mostram que essa
é uma dificuldade dos licenciandos participantes do estudo.
Assim como fez com os outros estudantes, o pesquisador tratou
individualmente com o licenciando L3 as dificuldades que ainda
possuía quanto às operações, com o intuito que ele pudesse
avançar para a próxima etapa.
Analisando o uso de ajuda para a resolução das tarefas
pelo licenciando L4, nota-se que este precisou da intervenção
externa duas vezes, sendo, na primeira tarefa, por parte do
pesquisador e, na Tarefa 3A – MM, pelo colega de dupla. A ajuda
na Tarefa 1B – MM referiu-se à análise da escala que não iniciava
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em zero (como a maioria dos gráficos), mas em –600 anos. Na
Tarefa 3A – MM, o motivo de solicitação de ajuda pode ter sido,
como comentado antes, pela diferença de características da
questão em relação às demais, o que pode ser considerado um
maior grau de dificuldade da tarefa. Na tarefa em questão, a
dúvida do licenciando esteve relacionada à possibilidade de
interpolação de dados, a qual pode ter sido gerada em função
de que os gráficos apresentados na tarefa não traziam valores. Na Tarefa 4A – MM, o licenciando L4 reduziu o sistema
de orientação para interpretá-la e o realizou corretamente
todas as operações previstas inicialmente. Como proposta de
experimento à questão 2 da tarefa, escreveu:
Figura 38 – Resposta do licenciando L4
à questão 2 da Tarefa 4A – MM

Apesar de ter realizado uma boa interpretação do gráfico, o licenciando não conseguiu, como resposta à questão 2,
apresentar um experimento que pode tê-lo gerado. Isso pode
representar uma dificuldade do licenciando em trabalhar
com o que Duval (1999, 2003) classifica como conversão, isto
é, a transformação de uma representação semiótica em outro
registro (de um sistema semiótico diferente). É a transformação
na qual se muda de sistema semiótico atrelado ao pensamento
científico, em que se vai do abstrato ao concreto (NÚÑEZ, 2009).
Na Tarefa 1B – MM e na Tarefa 3A – MM, o licenciando L5
precisou da ajuda do colega e do pesquisador, já as outras duas
resolveu sozinho. Na tarefa T1, assim como outros licenciandos, ele teve dificuldade quanto à escala. Novamente, temos a
Tarefa 3A – MM exigindo que um licenciando seja ajudado para
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resolvê-la. Nessa tarefa, o licenciando L5 fez corretamente as
justificativas e a interpretação que a tarefa exigia. Na Tarefa
4B – MM, o estudante não resolveu corretamente apenas a
operação 13 – prever a possibilidade de extrapolação dos dados.
O gráfico desta tarefa representa as mudanças de estado do
CO2, onde, na extremidade da curva do gráfico que representa
a mudança do estado líquido para o gasoso, está representado o
ponto B. Uma das justificativas para o estudante ter dificuldades
quanto à extrapolação neste ponto pode estar relacionada ao
entendimento do conteúdo químico pelo licenciando de que
não é possível mudar o estado físico do CO2 para temperaturas
maiores que 30ºC e pressão de 77 atm. Sob uma ótica análoga,
pode ser um indicativo de dificuldades de entendimento de
como ocorre a relação das grandezas pressão e temperatura nas
mudanças de estado. Para a resolução desta tarefa, o estudante
utilizou a orientação na forma reduzida. Essa forma reduzida,
como nos outros casos, constitui-se numa nova forma de representar a BOA com menos detalhes, coerente com o processo de
internalização. Na sua proposta de experimento em resposta à
questão 2, manuscreveu:
Figura 39 – Resposta do licenciando L5
à questão 2 da Tarefa 4B – MM
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Nesse caso, o licenciando interpretou o experimento de
mudança de estado do CO2 quanto à temperatura, porém não
fez considerações sobre a influência da pressão. Essa explicação
sem considerar a pressão como parte integrante do sistema
envolvido na mudança de estado pode ser um indicativo de
deficiência do estudante em relação a esse conteúdo da Química.
Desse modo, sua proposta de experimento não está adequada
ao gráfico da tarefa.
Observa-se por meio dos resultados que, apesar desta
dificuldade em propor a resposta no item 2 da tarefa T4, o
licenciando conseguiu atingir um bom desempenho ao final
da etapa, nas condições em que resolveu as tarefas, ou seja,
com a orientação materializada. As dificuldades apresentadas
pelo licenciando nas operações também foram abordadas pelo
pesquisador discutindo os conceitos envolvidos nas operações,
de maneira individual com o estudante.
O licenciando L6 não solicitou nenhuma vez ajuda deste
investigador durante a etapa. Apenas na Tarefa 1A – MM e Tarefa
3B – MM foi ajudado pelo colega de dupla. Na Tarefa 3B – MM,
já comentada na análise dos demais licenciandos, o estudante
L6 não executou corretamente apenas a operação de identificar
interpolações. Isso, como já dito em momento anterior, pode
ter ocorrido em função de que os gráficos utilizados na tarefa
não possuem valores de escala nos eixos. Na Tarefa 4B – MM, o
licenciando fez a redução da BOA e resolveu a tarefa executando
corretamente todas as operações. Quanto à questão 2 da tarefa
que solicitava a proposta de um experimento de um fenômeno
que tivesse como resultado o gráfico apresentado nesta tarefa,
o licenciando L6 propôs o seguinte procedimento
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Figura 40 – Resposta do licenciando L6
à questão 2 da Tarefa 4B – MM

Observa-se na resposta, como nos casos anteriores,
que o licenciando não detalha os procedimentos necessários
para a realização do experimento.
Tem-se que, em todas as tarefas, os futuros professores
utilizaram o sistema de orientações materializado no cartão
de estudo (completo ou reduzido) e trabalharam de forma
compartilhada (em dupla). Quanto a receber ajuda do colega
ou do pesquisador para resolver as tarefas, observa-se em
ambos que cinco estudantes o fizeram na primeira tarefa,
o que é reduzido consideravelmente na segunda tarefa em
relação aos colegas (dois estudantes) e ainda mais quanto
à ajuda do pesquisador (apenas um licenciando). Isso pode
ter ocorrido na primeira tarefa em função dos licenciandos
ainda estarem se familiarizando em como utilizar o cartão
de estudo. Logo, precisaram solicitar ajuda ou mesmo serem
corrigidos durante a resolução. Para a segunda questão,
vemos que houve redução nas duas possibilidades de ajuda,
apontando para uma facilidade maior dos licenciandos para
trabalhar com a tarefa. No caso da Tarefa T3, já foram discutidos os motivos que devem ter gerado a necessidade de
ajuda dos estudantes. Entretanto, vimos pelos resultados na
tarefa que isso não implicou em uma dificuldade específica
de interpretar o gráfico.
A última tarefa da etapa foi resolvida por todos os
licenciandos sem a necessidade de ajuda do outro (vão
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avançando com maior independência) e, conforme descrito
anteriormente, todos o fizeram com a orientação da forma
reduzida. Porém, o licenciando L3 demonstrou que não
tinha assimilado adequadamente o sistema de operações,
motivo pelo qual ainda executou algumas operações de forma
incorreta. Em se tratando de adultos e de que o processo é a
atualização de uma habilidade já conhecida dos licenciandos,
para tentar resolver esse problema, o pesquisador perguntou
ao mencionado licenciando se ele achava prudente resolver
mais tarefas utilizando o cartão de estudos ou se preferia
seguir para a próxima etapa e, em conjunto com o pesquisador, iriam trabalhando para solucionar suas dificuldades.
O licenciando L3 preferiu seguir para a Etapa da Linguagem
Externa com os demais.
Quanto à redução da BOA para a resolução das tarefas
da Etapa Materializada, pode ser observado no Quadro 18
a indicação do momento em que cada licenciando reduziu
a orientação.
Quadro 18 – Tarefa em que os licenciandos reduziram a BOA

Sendo assim, é possível visualizar no quadro anterior
que todos os estudantes reduziram a orientação na quarta
tarefa da etapa. Para redução da orientação, o pesquisador
observou os licenciandos enquanto resolviam as tarefas e, a
partir da rapidez com que eles as resolviam e das operações
que já executavam corretamente sem olhar para o cartão
de estudo, ele perguntava individualmente se poderiam
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resolver as tarefas utilizando uma orientação com uma
quantidade menor de operações. Os licenciandos gastaram
tempos diferentes na resolução das tarefas, mas na Tarefa
T3 o pesquisador percebeu que todos teriam condições de
reduzir a BOA, pois cada um deles resolvia mais rápido a cada
tarefa, o que está relacionado com o fato de não ser uma
habilidade completamente nova e sim de ser um processo
de atualização da habilidade.
Em função do desempenho na resolução das tarefas, o
pesquisador perguntou ao licenciando L1, após a Tarefa T2, se
ele poderia reduzir a orientação. Este disse, entretanto, que
ainda não estava dominando suficientemente as operações
representadas no cartão de estudo que estava usando. Porém,
após resolver a Tarefa T3, ele chamou o pesquisador e optou
por interpretar a próxima tarefa com a orientação reduzida.
O processo foi semelhante com os demais licenciandos
e todos acharam que poderiam fazer a redução quando questionados após a terceira tarefa. Pelos resultados encontrados
na resolução da Tarefa T4, conforme já discutido, percebe-se
que eles já haviam assimilado parcialmente a BOA de modo
a operar com ela reduzida.
Para utilização na Tarefa T4, cada licenciando elaborou
sua orientação reduzida e anotou em uma folha, de modo
que pudesse utilizá-la individualmente e o colega de dupla
pudesse controlar.
Para entender melhor como cada licenciando transitou
pela Etapa Materializada, foi feita uma análise dos erros em
cada uma das tarefas, apresentada no Quadro 19.
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Quadro 19 – Erros cometidos durante a Etapa Materializada

A análise dos erros na interpretação das tarefas mostra
que quatro dos seis licenciandos (L1, L3, L4 e L6) concluíram
a etapa resolvendo a Tarefa T4 sem cometer erros e o licenciando L5, apesar de ter começado com um número alto de
erros na Tarefa T1 e tendo aumentado esse número na Tarefa
T2, conseguiu concluir esse momento do estudo sem erros na
Tarefa T3 e com apenas um erro na Tarefa T4.
O licenciando L2 apresentou o maior número de erros no
processo. O pesquisador interveio revisando com o licenciando
as operações que havia realizado com erros e gradativamente
esse número foi se reduzindo, chegando a cometer apenas
dois erros na Tarefa T4.
Percebe-se que a resolução das tarefas com o apoio do
sistema de operações por escrito e ajuda do outro, possibilita
um aumento na qualidade de interpretação de gráficos pelos
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licenciandos. Todos os licenciandos chegaram ao final desta
etapa cometendo menos erros do que apresentaram na Tarefa
T1. A possibilidade de acompanhar cada estudante e oferecer a
ajuda no momento certo contribui com uma melhor qualidade
da aprendizagem.
Do total de erros apresentados no Quadro 12, calcularam-se os que ocorreram com maior frequência entre os
licenciandos, conforme pode ser observado no Quadro 20:
Quadro 20 – Principais erros cometidos
durante a Etapa Materializada

Os dados do Quadro 20 mostram que os erros mais frequentes nesta Etapa Materializada foram os relacionados às
variáveis: dificuldades para classificá-las como dependente e
independente (24%) e para identificar a relação existente entre
elas (18%), problemas que são corroborados pelas pesquisas de
Pro (2003), García e Palacios (2007a) e Pereira, Uehara e Núñez
(2009). Além desses erros, estão também entre os mais cometidos
pelos licenciandos: a aplicação do conceito de interpolação de
forma incorreta (24%) e a previsão errada da extrapolação dos
dados (18%), resultados que coincidem com o levantamento
realizado por Pro (2003), onde este autor encontrou dificuldades
dos estudantes para identificar a possibilidade de interpolar e/
ou extrapolar dados de um gráfico.
Além dos erros cometidos pelos licenciandos, foi importante saber se existiam operações que eles não conseguiram
realizar e que, consequentemente, comprometeram sua análise
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dos gráficos, para que pudessem ser corrigidas a tempo. No
Quadro 21, estão marcadas com um “N” as operações que os
licenciandos não executaram na interpretação das tarefas da
Etapa Materializada.
Quadro 21 – Operações que os licenciandos não
realizaram durante a Etapa Materializada

Os dados do Quadro 21 nos permite fazer mais algumas
considerações sobre o desenvolvimento dos licenciandos na
resolução das tarefas desta etapa. Além dos erros mencionados no
Quadro 19, os licenciandos também deixaram de realizar algumas
operações da BOA, o que implica diretamente na qualidade da
atividade durante o processo.
Quanto ao Quadro 21, é importante chamarmos a atenção para o fato de que, na última tarefa da etapa (T4), cinco
licenciandos não executaram operações que até então vinham
realizando nas outras três tarefas. De fato, elas não aparecem
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nesse quadro em momento anterior, mas, se compararmos com
os tipos de erros apresentados no Quadro 12,observamos que os
licenciandos já tiveram problemas com essas operações antes
e que, como já dito, a correção desses problemas foi ocorrendo
durante a transição entre as tarefas e de uma etapa para a outra.
Vemos pelo Quadro 21 que uma das operações que mais
tiveram dificuldades nas resoluções foi a de número 4 – “Descrever
a escala dos eixos”. O que percebemos nas resoluções das tarefas é
que os licenciandos não detalham os eixos do gráfico descrevendo
como está distribuída a escala em cada um deles e não as associam
ao conteúdo químico abordado no gráfico. Isso, necessariamente,
não diz que eles desconhecem a escala, pois todos utilizaram
valores descritos nelas em algum momento da interpretação, mas
não se explicitam esse elemento do gráfico. Núñez, Hernández e
Aranda (2009) identificaram em uma pesquisa com estudantes
sobre gráficos das Ciências da Natureza que estes têm dificuldade
para organizar e interpretar as escalas durante a construção e
a interpretação dessas representações semióticas.
Analisando a Etapa Materializada, percebe-se que foi iniciada com os licenciandos cometendo muitos erros, o que por
vezes ocorre em um processo de formação. Porém, esse número
de operações realizadas de forma errada ou não realizadas foi
reduzindo-se com o número de tarefas aplicadas. A fim de sanar as
dificuldades apresentadas pelos licenciandos durante o processo
de formação, o pesquisador discutiu individualmente com os
mesmos sobre o que se tratava aquele conceito ou habilidade
e reviam as respostas das tarefas, de modo que as dúvidas não
continuassem nas tarefas seguintes. No entanto, percebe-se por
esses dados que alguns problemas permaneceram recorrentes.

5.2.4 O desenvolvimento da Etapa da Linguagem Externa
A Etapa da Linguagem Externa é decisiva no processo
de internalização do modelo da atividade (invariante do sistema de operações). A linguagem, como ferramenta chave da
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internalização, ajuda no processo de codificação da ação externa
em interna, como reconhece Vygotsky (1989).
Para o desenvolvimento desta etapa, os licenciandos permaneceram resolvendo as tarefas em dupla, porém não precisavam mais do cartão de estudo com o sistema de operações
materializado assimilado já dessa forma. Existiam ainda algumas
limitações após a Tarefa T4 da Etapa Materializada conforme se
observou nos Quadros 12 e 14, porém, como dito anteriormente,
de comum acordo entre os licenciandos com dificuldades e o
pesquisador, decidiu-se por fazer as correções durante o processo.
Para resolução na etapa, foram propostas duas tarefas (Tarefa
1A – LE e Tarefa 1B – LE), em que cada licenciando resolveu uma
e controlou o colega na resolução da outra. As tarefas propostas
foram de mesmo tipo das aplicadas na Etapa Materializada, mas
agora se exigiu a solução em voz alta e estão de acordo com os
indicadores qualitativos quanto a forma da ação (verbal), o Grau
de Generalização e o Grau de Consciência.
A orientação para a resolução das tarefas desta etapa foi de
que os licenciandos deveriam realizar a interpretação utilizando
a linguagem oral durante o processo. As duas tarefas elaboradas
traziam a seguinte orientação: “FALE EM VOZ ALTA o que está
realizando durante o processo de solução da tarefa. Escreva o
máximo de informações que puderem ser obtidas, explicitando
todo o procedimento de interpretação”. As operações a serem
realizadas deveriam estar de acordo com o que havia sido trabalhado na etapa anterior no cartão de estudo.
Da mesma forma que na Etapa Materializada, enquanto
um dos licenciandos realizava a tarefa nessas condições, o outro
acompanhava o processo para verificar se a interpretação estava
seguindo o que previa a BOA.
Apesar de, num primeiro momento, dois licenciandos (L5
e L3) estarem com vergonha de falar ao resolver a questão, o
pesquisador os convenceu de que era necessário o procedimento
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desta forma, em função do que a teoria previa e que havia sido
comprovada sua importância pela via experimental. Isso é uma
boa experiência para eles saberem a importância da fala na
aprendizagem, falar em voz alta ajuda na tomada de consciência
do processo.
Para analisar como transcorreu o processo da Etapa da
Linguagem Externa quanto à forma de resolver a tarefa utilizada
pelos licenciandos, foram utilizados os critérios descritos no
Quadro 22.
Quadro 22 – Critérios para a forma de
resolver a tarefa na Etapa da Linguagem Externa

Com os critérios do Quadro 22, foi possível organizar e
caracterizar a resolução dos licenciandos, conforme é apresentado no Quadro 23.
Quadro 23 – A forma como os licenciandos
resolveram a tarefa na Etapa da Linguagem Externa
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Observa-se pelo quadro que todos os licenciandos resolveram as tarefas em dupla e argumentaram sua resolução na
forma escrita. Quanto ao pronunciamento em voz alta, apesar
das recomendações da tarefa e do controle do colega de dupla
e do pesquisador, os licenciandos L2 e L6 o fizeram apenas
parcialmente.
Dentre os seis licenciandos, os licenciandos L2, L3 e L6
precisaram de auxílio na solução das tarefas. Essa necessidade
está relacionada ao tipo de tarefa que esses três licenciandos
resolveram (Tarefa 1B – LE), posto que a atividade diferenciavase das demais por trazer um gráfico de variáveis discretas, ou
seja, um gráfico de pontos onde estes não são unidos por linhas.
O licenciando L3 recorreu a seu colega de dupla para discutir
a questão e o estudante L2 perguntou aopesquisador se o fato
daquele gráfico apresentar apenas pontos tinha relação com o
tipo de suas variáveis. Ele relembrou a discussão ocorrida sobre
variáveis contínuas e discretas durante a elaboração da BOA.
Essa dificuldade de trabalho com as variáveis contínuas e
discretas é recorrente nos alunos, conforme mostram as pesquisas de Ascárate (1990), Deulofeu (1993, 1995) e Dolores, Alarcón
e Albarrán (2002). Não somente a questão da continuidade e
discretização, mas o tratamento das variáveis envolvidas em
gráficos cartesianos de forma geral tem dificultado a interpretação pelos estudantes (CUESTA, 2007; GARCÍA; PALACIOS,
2007a, 2007b; PEREIRA; UEHARA; NÚÑEZ, 2009).
Para análise do processo de formação na Etapa da
Linguagem Externa, é importante saber quais operações esses
licenciandos não executaram corretamente e quais eles não
conseguiram resolver. A discriminação dos erros cometidos
pode ser observada no Quadro 24.
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Quadro 24 – Erros cometidos durante a Etapa da Linguagem Externa

Ao final da Etapa Materializada, como parte do processo
formativo, o pesquisador procurou resolver as dúvidas sobre
as operações do sistema que os licenciandos estivessem com
dificuldades.
De acordo com o Quadro 24, apenas três licenciandos cometeram erros ao resolverem a tarefa. Destes, apenas o licenciando
L3 repetiu um dos erros que havia cometido na etapa anterior.
O que caracteriza que ele ainda não domina o conceito de interpolação de dados.
Se comparados os erros dos licenciandos L3 e L4 com aqueles identificados na Etapa Materializada, é observado que estes
estão entre os três com maior incidência. Os três erros identificados aparecem, como dito anteriormente, nos estudos de Pro
(2003), García e Palacios (2007a) e Pereira, Uehara e Núñez (2009)
sobre dificuldades na interpretação de gráficos cartesianos. Esse
fato reforçou a necessidade do pesquisador fazer intervenções
individuais no processo e explicar para os licenciandos do que
se tratava cada operação que gerou tais erros.
As operações que não foram resolvidas pelos licenciandos
nesta etapa estão identificadas no Quadro 25 com a letra “N”.
Quadro 25 – Operações que os licenciandos não
realizaram durante a etapa da Linguagem Externa
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Observando o Quadro 25 e comparando com os resultados
encontrados na etapa anterior, verifica-se que os licenciandos
L2, L3 e L6 já haviam deixado de resolver, respectivamente, as
operações 4, 7 e 14 e o pesquisador havia rediscutido as tarefas
com esses estudantes a fim de sanarem essas dificuldades.
Avaliando a etapa de modo global, pôde-se identificar que
a quantidade de erros foi baixa se for considerado que, nesta
etapa, os estudantes não contavam mais com o cartão de estudo.
Percebe-se que, após a Etapa da Linguagem Externa, os
licenciandos, em sua maioria, estão assimilando o sistema de
operações para interpretar gráficos cartesianos. Essa constatação é um indicativo de que a formação de habilidades utilizando
uma base orientadora materializada e, posteriormente, a linguagemcontribuem para qualidade do processo formativo. As
deficiências de aprendizagem encontradas nesta etapa foram
discutidas e trabalhadas pelo pesquisador com os licenciandos
em questão para tentar minimizá-las e buscar um melhor
desempenho na etapa final da formação.
De forma geral, no final dessa etapa, constatou-se que
os licenciandos L1, L4 e L5 conseguem resolver a tarefa no
plano da Linguagem Externa, ou seja, sem o apoio externo, e
argumentando todas as operações com consciência do sistema
de operações da habilidade, evidenciando-se um processo de
redução maior do sistema de ações, agora com menos erros
e de forma verbalizada. Entre os outros três licenciandos, L2
argumentou apenas parcialmente a resolução das tarefas e
precisou de ajuda do pesquisador; L3 argumentou sua execução das operações, mas só resolveu as tarefas após a ajuda do
pesquisador e do colega; e o licenciando L6 resolveu a tarefa
de forma independente, mas não justificou completamente a
execução das operações.
Por se tratar de um processo de atualização da habilidade,
ou seja, de reconfigurar o saber fazer anterior, não foi necessário
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um número grande de tarefas no processo de aprendizagem.
Afirmamos isso sob a ótica de que, no caso dos licenciandos L2,
L3, ainda que com determinadas dificuldades, foi negociado que
o pesquisador faria as correções nas próximas etapas. Nessas
condições, foi possível passar à próxima etapa da assimilação.

5.2.5 O desenvolvimento da Etapa do Plano Mental
A Etapa do Plano Mental foi o momento em que o licenciando não contou mais com os tipos de ajudas: cartão de estudo,
colega da dupla, assim como não é realizada com a verbalização
externa. Os licenciandos conduziram o processo de forma individual e resolveram as tarefa no plano da ação mental.
Tendo em vista o avanço do nível de desenvolvimento
da habilidade dos licenciandos na passagem pelas duas etapas
anteriores e o tempo disponível, optamos por estudar essa etapa
usando apenas uma das três tarefas elaboradas (Tarefa 1A – PM).
Essa situação permitiu revelar o grau de desenvolvimento no
processo de formação da habilidade nas condições do Sistema
Didático.
Considerando que a qualidade na interpretação está
relacionada às operações que os licenciandos realizam, estão
listados no Quadro 26 os erros que os licenciandos cometeram
ao interpretarem o gráfico presente na Tarefa 1A – PM.
Quadro 26 – Operações realizadas
incorretamente na Etapa do Plano Mental

Os dados apresentados no quadro indicam que, mesmo
os licenciados não contando mais com os tipos de ajudas, a
quantidade de erros cometidos reduziu se comparada às etapas Materializada e da Linguagem Externa. O mesmo erro
foi cometido pelos licenciandos L2 e L3, referente à relação
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existente entre as variáveis. Essas dificuldades podem estar
relacionadas com os conteúdos da Química que são necessários
para interpretar o gráfico (perda da massa ocorrendo devido à
liberação do gás amônia em função da elevação da temperatura)
ou pela própria aparência da curva do gráfico que indica uma
repetição de um ciclo em determinados intervalos de temperatura (a cada 75ºC) e que não permite essa identificação de
forma simples. Especificamente, esse erro também pode ser
associado a deficiências de aprendizagem de conteúdo diferente
da interpretação de gráficos cartesianos, pois é recorrente, nas
etapas, os licenciandos associarem a relação das variáveis com
tipos de funções linear, quadrática, exponencial, logarítmica,
ou seja, eles podem estar errando por não dominarem este conteúdo ensinado inicialmente no primeiro ano do ensino médio
na disciplina de Matemática e desenvolvido nas disciplinas de
Cálculo na licenciatura em Química. Tais dificuldades estão
dentro dos problemas identificados por Dreyfus e Eisenberg
(1982) e Pozo e Goméz Crespo (2009) em seus estudos sobre
representações gráficas de funções.
Ao se investigar as operações que os licenciandos não
executaram na resolução da Tarefa IA – PM, foram identificadas três dificuldades dos estudantes, sendo as operações
8 e 11 pelo licenciando L2 e a operação 5 pelo licenciando L3.
Num diferencial entre os demais licenciandos, ao final de sua
interpretação, o licenciando L3 fez considerações gerais sobre o
fenômeno representado pelo gráfico, como mostra a Figura 41.
Figura 41 – Análise da tarefa da Etapa do Plano Mental

Fonte: Caderno de registro de atividades do Licenciando L3
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Este trecho da resolução do licenciando mostra que mesmo
ele não tendo executado corretamente todas as operações do
sistema de orientação, possui uma visão geral do gráfico que o
permite fazer ponderações sobre possibilidades de extrapolação
dos dados. Interpretar um gráfico é poder enxergar como seus
elementos se relacionam para representar o fenômeno tratado.
Em um parecer geral desta etapa, se forem consideradas
as operações realizadas corretamente pelos licenciandos L1 a
L6, teremos, respectivamente, 100%, 79%, 86%, 100%, 100% e
100%. Ou seja, a maioria dos licenciandos concluiu esta etapa
com uma frequência de acertos das operações superior ao
que apresentaram no diagnóstico inicial ou no início da Etapa
Materializada. O desempenho alcançado pela maioria dos
licenciandos é um indicativo de que os licenciandos passaram
o sistema de orientações que determina a Base Orientadora da
Ação do plano externo (material) para o plano interno (mental).
Um detalhe importante está relacionado ao licenciando
L4. Esse estudante vinha resolvendo as tarefas com poucos erros
nas etapas anteriores, ou seja, resolveu as tarefas obtendo um
bom desempenho na interpretação dos gráficos. Ocorre que,
na folha onde realizou a tarefa da Etapa do Plano Mental, ele
tinha as seguintes anotações, conforme a Figura 42.
Figura 42 – Anotação do licenciando L4 durante
o desenvolvimento da Etapa do Plano Mental
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Observa-se que essa sequência anotada é um sistema
de operações na forma reduzida. Sendo assim, apesar de o
licenciando ter mostrado um bom desempenho na Etapa do
Plano Mental nas condições propostas pelo pesquisador, esta
anotação permite-nos ponderar que ele ainda não tem o sistema
de operações assimilado neste plano, pois ainda necessita da
parte materializada do sistema. Isso foi observado para que
tanto L4 quanto L2 e L3 tivessem um acompanhamento do
pesquisador para resolver essas dificuldades e, ao final, que
pudesse ser comparado com os resultados do Controle Final.

5.3 O desenvolvimento do Controle Final
As tarefas propostas para este momento buscaram avaliar o nível de desenvolvimento da habilidade de interpretar
gráficos cartesianos segundo os indicadores qualitativos da
ação no final do processo.
Para desenvolvimento do Controle Final foram propostas
duas tarefas denominadas de Tarefa 1A – CF e Tarefa 2A – CF.
Cada licenciando resolveu as duas tarefas, sendo a primeira
dentro do limite de aplicação da invariante construída e a
segunda buscando identificar nos estudantes seu poder de
transferência da aprendizagem a outro contexto. As tarefas
elaboradas prestam-se a avaliar os indicadores qualitativos da
ação quanto a forma da ação (mental), Grau de Generalização
e Grau de Independência.
Para avaliar o nível de desenvolvimento da habilidade,
propomos, como parte do processo de desenvolvimento do
Controle Final, dois cartões com níveis de ajuda que os licenciandos poderiam solicitar caso sentissem essa necessidade
durante a interpretação dos gráficos das tarefas. Tais níveis
estão representados nas Figuras 43 e 44.
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Figura 43 – Cartão com o Nível de Ajuda I para
o Controle Final do processo de formação

Fonte: Elaborada pelos pesquisadores
Figura 44 – Cartão com o Nível de Ajuda II para
o Controle Final do processo de formação

Fonte: Elaborada pelos pesquisadores

Para auxiliar na determinação do nível de desenvolvimento da habilidade, organizou-se dois quadros, o Quadro 27,
no qual são descritos os erros cometidos pelos licenciandos em
cada tarefa desta etapa, e o Quadro 28, no qual são tratadas as
operações que os licenciandos deixaram de executar e que são
denominadas com a letra “N”.
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Quadro 27 – Erros cometidos pelos licenciandos no Controle Final

Quadro 28 – Controle das operações
realizadas pelos licenciandos no Controle Final

Observa-se nos Quadro 27 e Quadro 28 que, mesmo após o
processo formativo e o trabalho realizado pelo pesquisador em
relação às operações que os licenciandos tinham dificuldades
a cada etapa, o maior número de operações não realizadas e
também os erros que eles mais cometeram estão relacionados
às operações 5 – Determinar o tipo das variáveis: discreta ou
contínua; e a 10 – Verificar o(s) tipo(s) de relação(ões) existente(s) entre as variáveis. Esse resultado nos leva a considerar
que a dificuldade dos licenciandos nessas operações está além
da relação somente ao sistema de operações da habilidade de
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interpretar gráficos cartesianos, mas com deficiências de aprendizagens de outros conteúdos disciplinares como a Matemática
e a Química, pois o conhecimento procedimental não se separa
do conhecimento do conteúdo específico abordado nos gráficos.
Considerando o exposto até este momento, foram avaliadas as resoluções dos licenciandos nas duas tarefas do Controle
Final e definidos critérios para determinar o nível de desenvolvimento da habilidade em cada uma das tarefas. Os critérios
definidos foram:
Quadro 29 – Critérios para a definição do Nível de
Desenvolvimento da Habilidade nas tarefas do Controle Final (NDHTarefa)

Consideramos “Resolve corretamente a Tarefa”aquela
resolução que atende integralmente às operações do modelo
da atividade e, “Resolve parcialmente a Tarefa”a resolução que
atende a no mínimo 75% das operações do modelo da atividade.
Nas condições que propomos para a formação, as resoluções
com menos de 75% das operações realizadas corretamente foi
considerado que o licenciando “Resolve de forma incorreta a
Tarefa”. Esses critérios foram considerados igualmente para a
Tarefa 1A – CF e a Tarefa 2A – CF.
De antemão, ressaltamos que, apesar de saberem que
poderiam optar por receber os Níveis de Ajuda caso achassem
necessário, nenhum dos licenciandos solicitou os cartões.
Para a Tarefa 1A – CF foram determinados os níveis de
desenvolvimento da habilidade apresentados no Quadro 30.
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Quadro 30 –Nível de Desenvolvimento da
Habilidade na Tarefa 1A – CF do Controle Final

Observa-se no Quadro 30 que tivemos na Tarefa 1A – CF
três licenciandos (L1, L3 e L6) que resolveram a tarefa corretamente, de forma independente, e sem utilizar apoios externos
classificando-se com nível N1. Outros dois licenciandos (L2 e L5)
classificaram-se com nível de desenvolvimento da habilidade
N2. No caso desses dois estudantes, o primeiro deles não interpretou corretamente a relação entre as variáveis álcool x tempo
de ingestão, classificando-a como exponencial e, igualmente,
não discutiu a tendência que o gráfico apresentava. Quanto
ao licenciando L5, este deixou de resolver duas operações:
identificar os tipos de variáveis e identificar a possibilidade de
interpolação dos dados. No caso desses dois últimos licenciandos, eles resolveram parcialmente a Tarefa 1A – CF, de forma
independente e sem ajuda. Vê-se no Quadro 30 que o licenciando
L4 foi classificado com nível N3, o que foi desencadeado pelo
fato de que, apesar de não ter solicitado os níveis de ajuda, o
licenciando materializou o sistema de operações na folha da
tarefa antes de resolvê-la, como podemos observar na Figura 45.
Realizando uma avaliação das etapas de formação, verifica-se que o licenciando L4 está entre os estudantes que resolveu
as tarefas com poucos erros e deixando poucas operações sem
executar. Não obstante, essas anotações em sua Tarefa 1A – CF
levam-nos a concluir que ele não tem a estrutura da habilidade
totalmente assimilada no plano mental, permanecendo no plano
materializado. Ao mesmo tempo, questionamo-nos sobre essa
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afirmação, pois este licenciando foi um dos mais participativos
e coerentes em suas colocações quando das discussões em sala,
demonstrando que, aparentemente, tinha domínio do que
estava falando e fazendo.
Figura 45 – Anotação do licenciando L4 durante o
desenvolvimento da Tarefa 1A - CF do Controle Final

Fonte: Caderno de registro de atividades do licenciando L4

Os resultados do Quadro 30 permitem-nos concluir que
a maioria dos licenciandos (exceto o licenciando L4) resolveu
a tarefa, que estava dentro dos limites de generalização, na
forma mental da ação e com independência.
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Utilizando os mesmos critérios aplicados na primeira
tarefa do Controle Final, identificamos os níveis de desenvolvimento da habilidade (NDH) na Tarefa 2A – CF, como pode ser
observado no Quadro 31.
Quadro 31 – Nível de Desenvolvimento da
Habilidade na Tarefa 2A – CF do Controle Final

Por intermédio das informações do Quadro 31, verificamos
que tivemos três licenciandos classificados no nível N1 (L1, L4 e
L5) e os outros três (L2, L3 e L6) classificados segundo o nível de
desenvolvimento N2. Para esses três últimos, os motivos por não
terem obtido o nível N1 foi, respectivamente, identificar de forma
errada a relação entre as variáveis; não realizar as operações de
identificar os tipos de variáveis e a relação entre as variáveis e; não
identificar os tipos das variáveis.
Os resultados da resolução da Tarefa 2A – CF, proposta para
a transferência da aprendizagem a novos contextos, por meio dos
níveis de desenvolvimento identificados, conduz-nos à conclusão
de que, também nessa tarefa, os licenciandos resolveram segundo
a forma mental da ação e independente.
Para identificar o nível de generalização do sistema de operações da habilidade de interpretar gráficos cartesianos (NG) de acordo
com o que nos possibilite comprovar a qualidade da aprendizagem
desses licenciandos, propomos o seguinte cálculo:
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Onde:
•

N (Tarefa 1A – CF) = Valor numérico do nível de desenvolvimento na Tarefa 1A – CF

•

N (Tarefa 2A – CF) = Valor numérico do nível de desenvolvimento na Tarefa 2A – CF

Para efeito de classificação do Nível de Generalização dos
licenciandos, foram definidos os seguintes critérios:
Quadro 32 – Níveis de classificação do Nível de Generalização

Tomando por base os níveis de desenvolvimento descritos nos
Quadros 30 e 31, a fórmula para determinação do NG e os critérios
do Quadro 32 determinamos as informações descritas no Quadro 33.
Quadro 33 – Nível de Generalização após o Controle Final

Percebe-se nesses dados que um licenciando (L1) atingiu ao
final da formação um nível excelente de desenvolvimento da habilidade, executando todas as operações das duas tarefas do Controle
Final corretamente. Outros três chegaram à avaliação do processo
formativo com o sistema de operações na forma mental, com Grau
de Generalização alto e com alto Grau de Independência, uma vez
que não utilizaram os níveis de ajuda pare resolver as tarefas. Tal
dimensão ocorreu tanto na tarefa dentro dos limites de aplicação,
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como na tarefa de transferência a outro contexto. O licenciando L2
obteve um nível N2 nas duas tarefas e consequentemente concluiu
a formação com um nível médio de desenvolvimento. Já o licenciando L4, em função de ter resolvido a Tarefa 1A – CF na forma
materializada comprometeu seu nível de desenvolvimento final,
mesmo tendo obtido um nível N1 na Tarefa 2A – CF de transferência
a outro contexto.
Neste momento de Controle Final, de modo geral, observa-se
pelos resultados do nível de generalização e de independência que
a maioria dos licenciandos concluiu a formação da habilidade com
a assimilação de sua estrutura invariante. Quando comparado
qualitativamente os resultados do Controle Final com os obtidos
no Diagnóstico Inicial, verifica-se que os erros, apesar de ainda
existirem alguns, como foi discutido há pouco, reduziram-se, em
alguns licenciandos, totalmente. A resolução das tarefas está sendo
realizada mais rapidamente, de forma independente e com maior
qualidade em sua interpretação. Os resultados permitem considerar
que os estudantes conseguem fazer a transferência da aprendizagem
para outros contextos.

5.4 O desenvolvimento da avaliação do Grau de Solidez
A avaliação do Grau de Solidez permitiu identificar o nível
de desenvolvimento da habilidade do licenciando para interpretar
gráficos cartesianos de forma global e no plano mental passado um
tempo do processo de formação.
A aplicação da tarefa foi realizada quatro meses após o término
do processo de formação. Os pesquisadores entraram em contato
com os licenciandos por e-mail e telefone e agendaram a aplicação
individual da tarefa. Todos os seis participantes disponibilizaramse a participar deste momento de avaliação da qualidade de sua
assimilação da habilidade.
Para a avaliação do Grau de Solidez, foi elaborada uma tarefa
para transferência de aprendizagem a outro contexto, mais complexa
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e com maiores exigências cognitivas que as tarefas das etapas de
formação. Essa tarefa prestou-se a avaliar os indicadores qualitativos da forma da ação (mental) e do Grau de Independência e foi
denominada Tarefa 1A – GS
A tarefa para avaliação do Grau de Solidez teve um perfil
diferente das demais aplicadas durante a formação. A situação
-problema proposta solicitou que os licenciandos interpretassem
informações do gráfico para subsidiar a construção de argumentos
para uma palestra intitulada “Clima – Passado igual ao Futuro”. A
forma de avaliar a interpretação dos licenciandos deve estar relacionada às exigências específicas da tarefa. Sendo assim, foi realizada
essa avaliação baseada em uma proposta de resposta elaborada
pelos pesquisadores (chave de resposta) e determinados índices
de concordância entre esse modelo de resposta e a proposição dos
estudantes. A chave de resposta dos pesquisadoresestá representada
no Quadro 34, a seguir:
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Quadro 34 – Proposta de resposta (chave de
resposta) para a Tarefa IA-GS do Grau de Solidez

256

257

Formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos

Os critérios para avaliação do grau de desenvolvimento
da habilidade dos licenciandos neste momento foram baseados
na quantidade de informação interpretada corretamente em
comparação com a chave de resposta proposta. Essa quantidade
de informação reflete a qualidade da interpretação dada pelo
estudante. Para tanto, definiu-se os critérios descritos no Quadro 35.
Quadro 35 – Critérios para o nível de desenvolvimento da
habilidade na resolução da tarefa do Grau de Solidez

A partir da chave de resposta proposta pelos pesquisadores e dos critérios apresentados no Quadro 35, foi possível
identificar o nível de desenvolvimento da habilidade dos licenciandos, conforme descrito no Quadro 36.
Quadro 36 – Nível de desenvolvimento da
habilidade na resolução da tarefa do Grau de Solidez

O Quadro 36 mostra que, na busca por semelhanças entre
a resolução das tarefas pelos estudantes e a proposta de resposta
dos pesquisadores, os licenciandos elaboraram respostas muito
boas, visto que todos conseguiram contemplar no mínimo 80%
do que foi proposto como chave de resposta. Essas semelhanças
permitiram-nos, com base no Quadro 35, classificar o nível de
desenvolvimento da habilidade dos licenciandos após quatro

258

José Everaldo Pereira e Isauro Beltrán Núñez

meses da experiência formativa. Observa-se que houve uma
distribuição igualitária (três estudantes cada) entre os níveis
N1 e N2.
Quando comparados os resultados deste momento com
os níveis que os licenciandos foram classificados nas tarefas de
Controle Final, percebe-se que L1 que havia sido classificado,
respectivamente, como N1 nas duas tarefas (dentro do limite
de aplicação e em outro contexto), neste momento, após vários
meses do final da formação, permaneceu com nível de desenvolvimento N1. Outros dois licenciandos avaliados neste momento
como N1 haviam sido classificados no final da formação como
N3 e N1 (L4) e N2 e N1 (L5). Note-se que, entre os analisados, o
licenciando L5 foi o que mostrou um maior avanço no nível de
desenvolvimento da habilidade.
Quanto aos demais licenciandos que obtiveram neste
momento do Grau de Solidez classificação N2, se compararmos
os resultados também com o Controle Final, vemos que L2, L3
e L6 já estavam com nível de desenvolvimento N2 na última
tarefa que resolveram no Controle final.
Da análise dos dados da avaliação do Grau de Solidez,
podemos concluir que a formação da qual os seis licenciandos
participaram possibilitou que assimilassem de forma sólida,
no plano mental, a orientação do sistema de operações da
habilidade de interpretar gráficos cartesianos.
É comum no ensino tradicional aplicar-se uma avaliação
para um aluno hoje e ele conseguir bons resultados. Porém, se
a mesma avaliação for aplicada a esse aluno depois de certo
tempo, normalmente, os resultados são piores. Observa-se no
caso de nossa pesquisa que mesmo após quatro meses após a
formação os licenciandos permanecem dominando o conteúdo,
o que caracteriza que a aprendizagem foi sólida.
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5.5 Avaliação do processo de formação
da habilidade de interpretar gráficos
cartesianos pelos licenciandos
Após o desenvolvimento do controle final do processo
de formação da habilidade, foi aplicado aos licenciandos o
Questionário. Este instrumento teve como objetivo avaliar, na
opinião dos licenciandos, o caminho metodológico utilizado
para a formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos de uma forma global, por meio da Teoria da Assimilação
de Galperin, especificando em cada um dos momentos o que
favoreceu e o que dificultou o processo. Igualmente, buscou-se
saber, na opinião dos licenciandos, quais as vantagens de se
ensinar e de se aprender por intermédio dessa metodologia e
quais as maiores dificuldades para se formar uma habilidade
utilizando essa teoria.
Para a análise das respostas dos estudantes à primeira
pergunta do Questionário 2 – “Dê sua opinião quanto ao que
favoreceu e ao que dificultou o processo de formação da habilidade em cada uma das etapas desenvolvidas” – fez-se a leitura
das respostas dos licenciandos e categorizou-as em cada um
dos subitens da pergunta (momentos do processo de formação)
quanto ao que favoreceu e ao que dificultou o processo em
cada momento.
Durante o processo de formação, não foi descrito para os
estudantes o nome de cada etapa pela qual estavam passando;
eram informados apenas como deveriam proceder, de modo
que o processo ocorresse sob as orientações dos pesquisadores.
Sendo assim, os licenciandos não conheciam o nome específico
de cada etapa da teoria de Galperin, apenas as executaram.
Portanto, para situá-los, foi descrito previamente em cada
subitem o momento de que se tratava.
O subitem 1a solicitava dos licenciandos sua opinião
quanto à etapa de elaboração da Base Orientadora da Ação. Para
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deixar claro de qual etapa se tratava foi colocado da seguinte
forma: “Etapa de elaboração da Base Orientadora da Ação:
momento em que discutimos, elaboramos e organizamos as
operações necessárias para interpretar um gráfico cartesiano
de forma global”. Para essa etapa, a análise do posicionamento
dos licenciandos está descrito no Quadro 37:
Quadro 37 – Elementos que favoreceram e dificultaram
a elaboração da BOA, segundo os licenciandos

É possível e preciso observar nos resultados do Quadro
37 que, na visão dos licenciandos, o momento de elaboração
da BOA dispôs de vários pontos positivos, entre eles o trabalho
conjunto entre estudantes e pesquisadores e a organização
de uma estrutura de operações possível de ser utilizada para
a interpretação global de qualquer gráfico, aumentando as
possibilidades de aplicação do conhecimento. Vê-se que os
licenciandos declararam, de forma genérica, que os pontos
que dificultaram o processo de elaboração da BOA foram principalmente em relação aos seus conhecimentos anteriores
quanto às operações da invariante da intepretação de um gráfico
cartesiano.
De modo semelhante, os estudantes declararam que
existiram operações que “não tiveram utilidade” em todos os
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gráficos, ou seja, faltou-lhes perceber que a estrutura invariante
é formada pelas operações essenciais do gráfico, mas é possível
que, em determinados casos, a alguma delas não seja necessário
recorrer, em função de características próprias do fenômeno
representado. Essa falta de conhecimento das operações é
frequente para uma aprendizagem nova, e também foi identificada durante o diagnóstico inicial, mas os pesquisadores
procuraram saná-la durante a negociação da elaboração da
BOA com os estudantes.
O subitem 1b do Questionário 2 trazia o seguinte texto:
“Etapa Materializada: etapa em que a resolução das tarefas foi
realizada em dupla e com a utilização da orientação escrita (Base
Orientadora da Ação)”. A opinião dos estudantes em relação à
Etapa Materializada pode ser verificada no Quadro 38:
Quadro 38 – Elementos que favoreceram e dificultaram
a Etapa Materializada, segundo os licenciandos

Para os estudantes, essa etapa não apresentou nenhum
ponto que dificultou o processo de formação. Pelo contrário,
observa-se que o meio mais facilitador, segundo os licenciandos,
foi exatamente o elemento chave da teoria de Galperin nessa
etapa, ou seja, a orientação, seja na forma escrita (BOA) ou
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através do acompanhamento do parceiro de dupla. Foi importante eles perceberem a significância dessa etapa para o processo
de formação, posto que a orientação escrita permite que os
estudantes não tenham que memorizar as operações para
poder interpretar os gráficos. A sua utilização passando por
cada operação em cada uma das tarefas possibilita a assimilação
gradativa do sistema de operações.
O terceiro subitem da primeira pergunta (1c) apresentava
o seguinte enunciado: “Etapa da Linguagem Externa: momento
em que as tarefas foram realizadas em dupla, sem a orientação
escrita e com a sequência de operações sendo falada em voz
alta”. Os resultados das respostas dos licenciandos podem ser
observados no Quadro 39:
Quadro 39 – Elementos que favoreceram e dificultaram a
Etapa da Linguagem Externa, segundo os licenciandos

Nessa etapa, os licenciandos colocaram como principais
elementos que favoreceram o processo o fato de continuar
contando com a orientação do companheiro da dupla e o falar
em voz alta, que também ajudava a orientar a resolução da
tarefa. A Figura 46 traz o exemplo de resposta do licenciando L1.
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Figura 46 – Exemplo de resposta do licenciando
L1 ao subitem 1c do Questionário 2

Quanto aos pontos que dificultaram o processo, os licenciandos citaram principalmente a retirada da Base Orientadora da
Açãoe, consequentemente, o esquecimento de algum procedimento
da orientação. Esse ponto não deveria ser um problema, uma vez
que a passagem pela Etapa Materializada tem o objetivo de que
o estudante assimile o sistema de operações para que, quando
passasse para a Etapa da Linguagem Externa, já o possua dominado
na forma materializada, precisando repeti-lo por intermédio da
linguagem para que passe ao plano mental.
O subitem 1d tinha como enunciado o seguinte texto: “Etapa
do Plano Mental: etapa em que você resolveu a tarefa sem o auxílio
da Base Orientadora da Ação, sozinho e sem o uso da linguagem
externa”. Para os fatores que favoreceram e dificultaram essa etapa,
os licenciandos deram as respostas representadas no Quadro 40:
Quadro 40 – Elementos que favoreceram e dificultaram
a Etapa do Plano Mental, segundo os licenciandos
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Na Etapa mental, os licenciandos apontaram como elementos que favoreceram, principalmente, terem participado das
etapas anteriores e, com isso, ter as operações (BOA) assimiladas.
Percebe-se nas opiniões dos licenciandos que a forma como são
organizadas as etapas da assimilação da Teoria de Galperin
favorece a aprendizagem. É importante que eles tenham essa
percepção da necessidade do uso da orientação escrita e da
utilização da linguagem falada e escrita para a interiorização
do sistema de operações da habilidade. Quanto às dificuldades,
as principais colocações estavam relacionadas com a falta do
auxílio da orientação, implicando no esquecimento de alguma
operação e, consequentemente, influenciando no tempo utilizado para a resolução da tarefa. O fato de considerar a retirada
dos tipos de apoio como um dificultador é compreensível, pois
a consulta às operações de forma escrita é mais simples do
que buscar lembrar-se do sistema, mas isso é um ponto a ser
mais bem observado, pois isso não deveria ter um impacto na
resolução das tarefas, uma vez que, ao chegarem nesta etapa, os
licenciandos já deveriam ter assimilado o sistema de operações
invariantes nas formas exigidas pelas etapas anteriores.
Apesar dessas dificuldades relatadas no questionário
pelos licenciandos e representadas no Quadro 40, observou-se
nos resultados da Etapa Mental que a maioria deles teve um
desempenho muito bom na resolução independente da tarefa.
Vejamos um exemplo de resposta para este subitem dada pelo
licenciando L6:
Figura 47 – Exemplo de resposta do licenciando
L6 ao subitem 1d do Questionário 2
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Observa-se que o licenciando L6 faz suas considerações
principalmente em cima das dificuldades na Etapa do Plano
Mental. Contudo, seu desempenho nessa etapa não aponta nessa
direção, uma vez que realizou todas as operações corretamente
na tarefa.
No último subitem da primeira pergunta (1e), era apresentado o seguinte enunciado: “Controle Final do processo:
momento em que você resolveu as tarefas, inclusive de outro
contexto que não a Química, sem nenhum auxílio”. As respostas
dos licenciando quanto a este momento podem ser observadas
no Quadro 41:
Quadro 41 – Elementos que favoreceram e dificultaram o momento
de Controle Final do processo de formação, segundo os licenciandos

Torna-se cabível visualizar nas respostas que os estudantes
fizeram referência aos pontos positivos, principalmente, no que
trata da assimilação da habilidade durante as etapas anteriores
de formação desenvolvendo a facilidade para resolverem tanto
o gráfico de Química quanto o da outra área. Dessas respostas,
podemos verificar que a formação da habilidade de forma organizada em etapas ou, como disse o licenciando L5, “de pouco a
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pouco”, com base na estrutura invariante dos gráficos cartesianos,
favorece a assimilação do conhecimento e a possibilidade de
aplicá-lo em novos contextos, mesmo tendo sido desenvolvido
essencialmente com gráficos de Química.
Apenas dois licenciandos, L3 e L4, apresentaram formalmente suas dificuldades. O primeiro fez considerações a respeito
do maior tempo que se levou para resolver a tarefa e outro quanto
ao tipo de gráfico utilizado para a segunda tarefa (duas curvas).
Na Figura 48, apresentam-se dois exemplos de respostas
dadas pelos licenciandos para esse subitem.
Figura 48 – Exemplos de respostas dos licenciandos
L2 e L4 ao subitem 1e do Questionário 2

O licenciando L2 afirmou que todo o processo de formação possibilitou que tivesse um maior nível de compreensão ao
interpretar os gráficos de Química e da outra área. No caso do
licenciando L4, apesar de estar afirmando que sentiu dificuldade
para resolver a segunda tarefa que trazia um gráfico com duas
curvas, foi classificado nessa tarefa com o nível de desenvolvimento da habilidade N1. Isso mostra que, para a tarefa de
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transferência a outro contexto, ele obteve uma alta qualidade
do Grau de Generalização e do Grau de Independência.
A segunda questão do Questionário 2 buscou obter dos
licenciandos suas opiniões sobre as vantagens de se aprender
e de se ensinar utilizando como referencial teórico a Teoria de
Galperin. A compilação das respostas dos estudantes pode ser
verificada no Quadro 42.
Quando analisamos as respostas dos estudantes, vemos
que eles entendem existir várias vantagens de se aprender e de
se ensinar fundamentado na Teoria de Galperin. Entre as vantagens de se aprender por essa metodologia, são pontuados que a
aprendizagem ocorre de forma organizada, conduzindo à maior
independência do aluno. Apontam como vantagem a existência
de uma Base Orientadora da Ação elaborada em conjunto com os
estudantes que aponta um invariante na interpretação, permite
observar um gráfico cartesiano de uma forma mais profunda e
possibilita sua transferência para novos contextos.
Quadro 42 – Vantagens de se aprender e de se ensinar
utilizando a teoria de Galperin, segundo os licenciandos
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Uma das diferenças básicas entre o ensino tradicional e a
Teoria de Galperin está exatamente na questão da orientação. É
comum no ensino tradicional os estudantes receberem a orientação pronta e terem somente que executá-la em diversos casos
particulares para ao final tentar assimilar o conhecimento. O
fato de o aluno buscar a BOA, tido pelos licenciandos como uma
vantagem, contribui para a motivação dos estudantes, uma vez
que se sentem parte daquela orientação, pois é algo construído
por eles. Esse sistema de operações assimilado através das etapas
previstas por Galperin torna a aprendizagem mais sólida e o
estudante mais independente para enfrentar situações-problemas dentro dos limites de generalização da habilidade e com
a possibilidade de estender esse conhecimento a situações em
novos contextos.
No aspecto do ensinar com base na teoria, os licenciandos
apontaram como vantagens a eficácia da metodologia, ou seja, o
aluno aprende com maiores possibilidades de aplicação do conteúdo e cometendo menos erros, uma vez que começa o processo
de aprendizagem com o sistema de operações completo em mãos.
Ao passar essa estrutura invariante ao plano mental, reduz-se
as possibilidades de cometer erros na aplicação da habilidade.
Ademais, foi colocado por um dos licenciandos que, trabalhando
dessa forma, tem-se uma maior produtividade nas aulas. Esse
é um dos pontos positivos de se desenvolver habilidades com
base na Teoria de Galperin. Ao organizar o ensino do geral para
o particular, reduz-se o tempo gasto com o enfrentamento de
diversos casos particulares para se chegar ao geral, muitas vezes
pelo método de tentativa e erro, como é feito no ensino tradicional.
Entretanto, eles não promoveram apenas elogios ao processo, como pode-se ver na Figura 49 o exemplo de resposta do
licenciando L1.
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Figura 49 – Exemplo de resposta do licenciando L1 quanto às
vantagens de se aprender e de se ensinar utilizando a teoria de Galperin

Apesar de elogiar o procedimento de ensino e dizer que
tentaria aplicá-lo na escola, o licenciando L1 aponta para alguns
problemas da atual organização de nossas salas de aula que
poderiam dificultar o desenvolvimento do processo formativo:
falta de tempo, alunos desinteressados e dependentes e o despreparo dos docentes. Ainda pode-se acrescentar a esses aspectos
o fato do elevado número de alunos que temos em cada turma
e que por tratar-se, em diversos momentos, de uma orientação
individualizada traria dificuldades para o desenvolvimento
das habilidades.
A terceira e última pergunta do Questionário 2 solicitava
dos licenciandos que opinassem sobre as maiores dificuldades
de formar-se uma habilidade por meio da metodologia utilizada.
Além das observações feitas pelo licenciando L1 na pergunta
anterior, conforme mostrado na Figura 47, ainda podem se
acrescentar os seguintes argumentos apresentados pelos estudantes, conforme exposto no Quadro 43.
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Quadro 43 – Dificuldades para se formar uma habilidade
utilizando a teoria de Galperin, segundo os licenciandos

As respostas dadas pelos licenciandos estão focadas em
alguns aspectos principais: o tempo, a motivação do aluno, a
organização da BOA e a falta de preparo do professor. Entre
essas dificuldades, a que poderia trazer maiores problemas é
exatamente o tempo e a forma de organização das disciplinas
em nossas escolas. Fica difícil imaginar trabalhar-se com essa
metodologia quando o professor tem, em algumas disciplinas,
apenas quarenta e cinco minutos de aula por semana. Para isso,
faz-se necessário uma reorganização dos conteúdos de forma que
o processo de aprendizagem aconteça do geral para o particular,
como dito anteriormente essa forma de organização reduz a
necessidade de se trabalhar diversos casos particulares para
a assimilação de um conceito ou formação de uma habilidade.
A motivação do aluno é uma questão de se criar estratégias que o atraiam para aprender. Segundo Talízina (2009),
um dos objetivos básicos do professor é tornar consciente nos
estudantes os motivos da aprendizagem, o que pode se dar
por intermédio da assimilação do sentido social da aprendizagem ou a partir da própria atividade escolar, a qual deve ser
interessante para ele por uma ou outra razão. De acordo com
Talízina, o trabalho em pequenos grupos é uma das possibilidades que experimentalmente tem mostrado um significado
muito grande para a motivação. É fato que, a princípio, os
professores não estão preparados para trabalhar com a Teoria
de Galperin, mas a atualização das formas de ensinar é algo
intrínseco a profissão docente. O professor, desde a formação
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inicial e, permanentemente, na formação continuada, deve
buscar ferramentas metodológicas que facilitem o processo de
ensino-aprendizagem e que contribuam para uma formação
mais sólida e de qualidade nos estudantes.
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6 Considerações finais
Ao longo desta pesquisa, buscamos discutir a formação de
habilidade de interpretar gráficos cartesianos como parte do
conhecimento profissional de seis licenciandos em Química
necessário para ensinar Química na escola do ensino médio,
no contexto da educação em ciências no século XXI. Diversos
autores têm apresentado em seus estudos as limitações para se
interpretar gráficos cartesianos, mas ainda são poucas aqueles que trazem perspectivas de como melhorar a formação
dessa habilidade sob uma orientação inovadora. Diante dessa
problemática, propomo-nos a organizar e desenvolver uma
experiência formativa dessa habilidade fundamentada nos
princípios da Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais e
dos Conceitos de P. Ya. Galperin, assim como pelas contribuições
de Talízina (1989) e Núñez (2009).
Capacitar os professores de Química em seus saberes
profissionais, durante sua formação inicial, possibilita que,
no exercício de sua profissão, ele tenha mais autonomia para
enfrentar situações-problema didáticas e as demandas de sala
de aula, além de contribuir para a profissionalização docente.
Nossa proposta busca repensar a forma que vem se trabalhando
a formação dessa habilidade no ensino tradicional.
Estruturamos nosso estudo em quatro objetivos específicos, os quais, atingidos, permitiriam levantar elementos
que confirmassem ou refutassem nossa Tese.
O primeiro objetivo específico propunha diagnosticar o
nível de desenvolvimento da habilidade de interpretar gráficos
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cartesianos nos licenciandos de Química. A aplicação de um teste
diagnóstico nos proporcionou com seus resultados identificar
que os seis licenciandos tinham um nível de desenvolvimento
da habilidade baixo para interpretar e compreender os gráficos
da forma global. Não sendo essa habilidade um conhecimento
novo para eles, pois trabalham com interpretação de gráficos
desde a educação básica, foi estabelecido que a experiência
formativa pode ser entendida como um tipo de atualização da
habilidade.
Determinamos, a partir de uma busca em livros didáticos,
os tipos de gráficos que estão dentro dos limites de generalização
da Química do ensino médio e, pesquisando em diversos trabalhos sobre a interpretação de gráficos cartesianos, pudemos
definir a estrutura invariante (sistema de operações) para a
interpretação de gráficos cartesianos que se constitui no objeto
da assimilação segundo os indicadores qualitativos definidos
nos objetivos. Nesse sentido, estruturamos um conjunto de
tarefas para a direção do processo formativo.
Na pesquisa, foi apresentada a possibilidade de se organizar um Sistema Didático. A partir do desenvolvimento desse
Sistema Didático com os seis licenciandos, utilizando as etapas
previstas por Galperin em sua teoria, pudemos responder ao
terceiro objetivo da pesquisa, ou seja, caracterizar o processo de
formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos em
licenciandos de Química fundamentado na Teoria da Formação
por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de P. Ya. Galperin.
Nesse processo, foi possível revelar os fatores que favoreceram
e os fatores que dificultaram a formação da habilidade como
conhecimento profissional para o ensino de Química.
Durante o processo formativo, identificamos no início
da Etapa Materializada, os licenciandos com nível de desenvolvimento da habilidade baixo, identificamos os erros e as
operações não executadas, em função de estarem limitados
ao que já havíamos identificado no diagnóstico inicial. Porém,
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esse número de operações realizadas de forma incorreta ou
não realizadas foi reduzindo-se com o maior número de tarefas
resolvidas. A resolução pelos licenciandos das quatro tarefas
desta etapa utilizando a materialização da estrutura da habilidade (modelo da atividade), conforme a BOA do tipo III, mostrou
que, ao final dessa etapa, eles já conseguiam resolver as tarefas
reduzindo a estrutura da BOA.
Ao final da etapa seguinte, a da Linguagem Externa,
metade dos licenciandos já resolvia a tarefa sem a ajuda do outro
(estudante ou pesquisador), argumentando todas as operações
com consciência do sistema de operações da habilidade; constatou-se um processo de redução maior do sistema de ações,
menos detalhado e de forma verbalizada. Os outros três licenciandos não atingiram totalmente esse nível de aprendizagem,
mas mostraram ter condições de seguir para a próxima etapa
após a discussão e correção de suas dificuldades junto com o
pesquisador.
Na Etapa do Plano Mental, onde não contavam com
nenhum tipo de apoio, três dos seis licenciandos resolveram
a tarefa executando todas as operações de forma correta e no
plano mental. Um deles resolveu toda a tarefa corretamente,
mas ainda se reportou a materialização da BOA e outros dois
resolveram mais de 80% da tarefa corretamente, ou seja, o nível
de desenvolvimento apresentado pela maioria dos licenciandos
é um indício de que passaram o sistema de orientações do plano
externo – material, para o plano interno – mental, de forma
independente.
A avaliação final da formação nos licenciandos foi decorrente das tarefas do Controle Final e da tarefa do Grau de Solidez.
Ao resolverem as duas tarefas do Controle Final, percebemos
o avanço que os licenciados tiveram se comparados com o
momento do diagnóstico inicial. Dos seis licenciandos, dois
chegaram esse momento com um nível de desenvolvimento
médio, três com nível alto e um com nível excelente, ou seja, no
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geral chegaram ao final do processo formativo com o sistema
de operações na forma mental, com alto Grau de Generalização,
alto Grau de Independência e com possibilidade de transferência
da aprendizagem a outros contextos. Na avaliação do Grau de
Solidez aplicada após quatro meses da formação, os licenciandos
mostraram que não esqueceram o que havia sido tratado no
processo formativo, ou seja, desenvolveram, aprenderam, a
habilidade de interpretar gráficos cartesianos. Todos resolveram
a tarefa do Grau de Solidez com mais de 80% de coincidência
com a chave de respostas proposta ficando com nível de desenvolvimento da habilidade N1 ou N2. Desses resultados, podemos
considerar que a aprendizagem dos licenciandos foi sólida, no
plano mental.
Na avaliação da experiência formativa, os licenciandos
apontaram fatores que favoreceram o processo de formação, tais
como, a participação dos alunos na elaboração da orientação,
a identificação de uma estrutura invariante da habilidade, a
resolução em dupla facilitando a troca de informações entre
os estudantes e contribuindo para a assimilação do sistema
de operações, o uso da linguagem, isto é, a existência de um
processo organizado e planejado em etapas que possibilitaram
a elevação do nível de desenvolvimento da habilidade nos estudantes. Como pontos que dificultaram o processo formativo,
os licenciandos indicaram principalmente a falta de conhecimentos anteriores sobre a estrutura de um gráfico cartesiano
que pudessem contribuir com a organização do processo e o
tempo para execução da formação em função das suas próprias
limitações para participar das etapas.
O conjunto de resultados do início, desenvolvimento e
avaliação final do processo formativo permite-nos concluir que
a formação da habilidade fundamentada na Teoria de Galperin
possibilita a assimilação da orientação do sistema de operações
da habilidade ao nível mental, de forma sólida, com alto Grau
de Generalização, Independência e Consciência e com alto
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poder de transferência a novos contextos, conforme proposto
inicialmente.
Por se tratar de um processo de atualização de uma habilidade, o que pressupõe a reconfiguração de um conhecimento
prévio e pelo tempo disponível, próximo do contexto real, a
pesquisa mostrou potencialidades, mas também revelou novas
problemáticas para outros estudos.
Além de possibilitar a construção de um conjunto de
argumentos para fundamentar nossa Tese, procuramos com esse
estudo contribuir para a discussão da formação de habilidades
na área das Ciências Naturais. O trabalho tem como principais
contribuições:
a) Uma proposta metodológica para desenvolver a habilidade de interpretar gráficos cartesianos na formação inicial
de professores de Química e em outras áreas;
b) A organização da estrutura da habilidade de interpretar
gráficos cartesianos, a partir do Método Teórico de Talízina
(1989).
Nossos resultados podem configurar-se como uma proposta para discussões e reflexões sobre a formação de habilidades e a utilização da Teoria de Galperin em outros conteúdos
e áreas de ensino.
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