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RESUMO 

 

O estudo trata da formação de habilidades cognitivo-linguísticas, mais especificamente 

na reorientação de descrever em atividades práticas experimentais no processo de 

formação inicial docente, na licenciatura em Física do Campus Santa Cruz do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). O Parecer 

CNE/CES nº 1.304 de 6/11/2001, o qual assume como competência essencial do egresso 

da licenciatura em Física a ação de descrever fenômenos naturais, processos e 

equipamentos tecnológicos em termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais, 

norteia a formação inicial docente em nosso país. Apoia-se no seguinte questionamento: 

em que medida a Licenciatura em Física forma habilidades gerais junto a seus estudantes? 

Propõe-se, como objetivo geral, analisar e desenvolver o processo de reorientação da Base 

Orientadora da Ação - B.O.A. do tipo III, no processo de formação da habilidade de 

descrever, utilizando-se, para tanto, atividades práticas experimentais na formação inicial 

de professores de Física, apoiado na Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais 

e dos Conceitos de Galperin. A relevância e a inovação deste trabalho estão no 

planejamento, execução e avaliação de uma proposta para a reorientação da habilidade de 

descrever em atividades práticas experimentais a partir da sua estrutura invariante. Essa 

estratégia teve por finalidade a assimilação da estrutura operacional da habilidade do 

plano externo, para o plano materializado, possibilitando ao futuro professor a 

familiarização com o conceito e as ações necessárias para colocar a descrição em prática. 

A pesquisa, de natureza qualitativa e quantitativa, fez uso de um experimento pedagógico 

realizada por meio de um projeto de ensino, com carga horária de 60 horas, envolvendo 

30 estudantes do 3º período da Licenciatura em Física. O quadro de resultados permitiu 

concluir que a reorientação da habilidade de descrever em atividades práticas 

experimentais, embasada na Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos 

Conceitos de Galperin ocorre de forma consciente, por meio da comunicação científica 

entre estudantes e professor em nível materializado. Como se trata de um procedimento 

de atualização de uma habilidade, pressupõe a reconfiguração do nível de 

desenvolvimento no contexto real dos futuros professores de Física, como componente 

de sua profissionalização docente. 

Palavras-chave: Conhecimento profissional, habilidade, atividades práticas 

experimentais, Galperin, descrever. 
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ABSTRACT 

 

This study deals with the formation of cognitive-linguistic skills, within the reorientation 

of describing experimental practical activities in the process of teacher training. The 

research was held within the Undergraduate Course of Physics at Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia in Rio Grande do Norte (IFRN), in Santa Cruz 

municipality. The CNE/CES Opinion – No. 1,304 of November 6, 2001 –, which gives 

the essential competence of the undergraduate degree in Physics the right to describe 

natural phenomena, processes and technological equipment in terms of concepts, theories 

and general physical principles, also guides the teacher training processes in our country. 

It is based on the following question: to what extent does the Degree in Physics form 

general skills with its students? It is proposed, as its general objective, to analyze and 

develop the process of reorientation of the Guiding Basis for Action – G.B.A –, type III, 

in the formation of the ability to describe, using, for that, experimental and practical 

activities in the initial formation of teachers of Physics. This process is supported by the 

Theory of Assimilation through stages of the mental actions, as well as by Galperin 

Conceptions. The relevance and innovation of this work are in its planning, execution and 

evaluation of a proposal for the reorientation of the ability to describe in experimental 

and practical activities, up from its invariant structure. This strategy aimed to understand 

the operational structure of the external plan's ability to the materialized level, which 

enables the future teacher to familiarize with the conceptions and actions, which are 

necessary to put the description into practice. The research – of qualitative and 

quantitative nature –, made use of a pedagogical experiment, and was carried out by 

means of a teacher project, through a 60 hour of work, involving 30 third-year-

undergraduate students in Physics. The results allowed us to conclude that the 

reorientation of the ability to describe experimental activities based on the Theory of 

Staged Assimilation of Mental Actions and Concepts of Galperin occurs in a conscious 

way through scientific communication among students and teacher at a materialized level. 

As it is a procedure to update a skill, it presupposes the reconfiguration of the level of 

development in the real context of the future teachers of Physics, as a component of their 

teacher professionalization. 

Keywords: Professional knowledge, skill, experimental practical activities, Galperin, 

describe. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, as políticas educacionais sofreram diversas modificações 

estruturais com destaque para os procedimentos de orientação na escola e em outros 

ambientes de formação, com a finalidade de organizar os sistemas educativos em diversos 

níveis. O professor da educação básica, por exemplo, o qual anteriormente direcionava 

sua prática pedagógica influenciada praticamente pelo livro didático, norteia-se agora por 

várias orientações estabelecidas pelos órgãos reguladores da política educacional e até 

mesmo por demandas da atual sociedade do conhecimento (TICS), e do mercado de 

trabalho entre outros. 

Torna-se, portanto, imprescindível que os indivíduos compreendam quais são as 

finalidades da ciência e da tecnologia em sua atividade cotidiana, como norteamento para 

a tomada de decisões conscientes quanto à sua prática social. A Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) adverte, portanto, que para haver 

uma participação plena nesta sociedade, cada pessoa deve ter desenvolvido 

conhecimentos e habilidades básicas durante o processo de sua escolarização obrigatória 

como orientação para o saber fazer (OCDE, 2006, p. 7). 

 A escola está inserida nesse contexto como uma instituição que deve oferecer uma 

orientação integral e universal para que possa atingir todos os cidadãos, possibilitando a 

valorização do indivíduo com o seu acesso ao mundo do conhecimento. Esta valorização 

pode promover na sociedade uma maior possibilidade de crescimento intelectual, 

desenvolvimento de iniciativas criativas e inovadoras para problemas enfrentados 

diariamente.  

 Assim o conhecimento sofre constantes modificações e obriga as instituições 

formadoras a atualizarem suas concepções e metodologias para garantir aos indivíduos 

uma permanente atividade de formação e aprendizagem com o objetivo de avalizar a 

orientação necessária ao ingresso e à manutenção de profissionais em sua função 

específica na sociedade, e mais precisamente no mercado de trabalho.   

 Com o professor não é diferente. Como esse profissional está em constante contato 

com o conhecimento e a informação e, além disso, reproduz na escola uma imagem de 

como esse conhecimento se desenvolve na sociedade, a sua atualização deve ser 

constante, seja formalmente por meio da participação em iniciativas de formação inicial 

e continuada, seja na possibilidade de continuar seus estudos informalmente com o acesso 

aos meios de divulgação científica e educacional. 
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  Diferencia-se aqui, as noções de sociedade da informação baseada nos 

progressos científicos e tecnológicos enquanto que a sociedade do conhecimento é 

compreendida em dimensões sociais, éticas e políticas mais abrangentes, ou seja, a 

informação é efetivamente um instrumento do conhecimento, mas não é o conhecimento 

em si (UNESCO, 2005).  

Neste século, o maior desafio não será promover o acesso à informação, ao 

desenvolvimento da internet e aos recursos tecnológicos digitais para parcelas cada vez 

maiores da população. Esse fenômeno, nesse plano já é real. Mais desafiador para a escola 

e a sociedade, nesse contexto, será selecionar e utilizar a informação de maneira 

apropriada (MONEREO e POZO, 2001), ou seja, orientar principalmente os profissionais 

da educação para ampliar as possibilidades de desenvolvimento cognitivo dos estudantes 

diante do elevado potencial das novas tecnologias. É neste aspecto que emerge a 

sociedade do conhecimento. 

 Neste contexto, organismos internacionais vinculados à educação elaboram 

propostas que permitem uma melhor orientação da escola para essa nova realidade 

(DELORS, 1998; OEI, 2010, 2012; UNESCO; 2002 e 2005), na tentativa de estruturar 

uma educação para todos com a universalização do ensino básico e uma maior inserção 

de jovens no nível superior. 

 No Brasil, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), juntamente com as 

secretarias estaduais e municipais desenvolve, desde a década de 1990, propostas e 

orientações curriculares que acompanham esse movimento internacional de acesso à 

escola e à educação. Órgãos como a Associação Brasileira de Ciências (ABC, 2008) e a 

Sociedade Brasileira de Física (SBF, 2005) publicaram, recentemente, documentos que 

evidenciam problemas, apresentando propostas de transformação para a educação 

científica em nosso país. 

Ampliam-se as propostas para que os futuros docentes devam aprender a tomar 

decisões de natureza didático-pedagógica, questionar o pensamento didático tradicional, 

inovar e desenvolver uma prática de ensino ética, pautada pela responsabilidade social de 

garantir aos estudantes o direito constitucional de aprender e desenvolver-se como 

cidadãos críticos (NÚÑEZ e RAMALHO, 2012). 

A compreensão de que os processos de ensino e aprendizagem no contexto escolar 

envolvem distintas abordagens psicopedagógicas exige um esforço das pesquisas em 

educação, para o desenvolvimento de iniciativas na formação inicial de professores que 

integrem teorias específicas da aprendizagem como alternativa ao que, em geral, é 
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chamado modelo tradicional. Sendo assim, a atividade de reorientação se constitui como 

um potencial de grande relevância considerando a amplitude de conhecimentos e 

habilidades que devem ser aprendidos nos dias atuais. 

Essa preocupação esteve presente, nas últimas décadas, em diversos países 

induzidos por organismos nacionais e internacionais, na busca de referenciais curriculares 

capazes de abarcar as novas exigências da sociedade. Outros fatores podem ter motivado 

esse movimento, dentre eles, a impossibilidade de atingir, de forma eficiente, os objetivos 

da universalização da educação básica com os currículos vigentes e o advento de novos 

hábitos, costumes e comportamentos que evoluíram com as atuais formas de se 

comunicar.  

Pesquisadores e instituições educacionais atingiram um relativo consenso acerca 

da importância da investigação, interação e comunicação em atividades práticas 

experimentais, permitindo aos alunos vivenciarem situações em que possam participar de 

procedimentos de construção do conhecimento e de introdução ao trabalho científico. 

Apesar disso, ainda é dominante na maioria das escolas, a prática de disciplinas 

de ciências naturais com o ensino superficial de princípios, definições e fórmulas 

matemáticas, tornando disciplinas como física e química, entre outras, enfadonhas, sem 

motivação e recordistas em reprovação.  

Além disso, ensina-se, em sala de aula uma ciência construída por grandes heróis, 

personagens históricos com poderes intelectuais superiores. Lemke (1997) critica essa 

prática afirmando que é perigoso para a sociedade existir alunos que concluem a vida 

escolar acreditando que a ciência é um caminho perfeito para o absoluto, para as verdades 

objetivas, para as descobertas por pessoas sobre-humanas. 

A escola tradicional na qual o foco está na aprendizagem conceitual, não se 

adaptou às transformações sofridas pela sociedade e pelo ambiente escolar que hoje é 

ainda mais desafiado a conviver com os princípios de inclusão, tolerância e diversidade 

em todos os aspectos, ampliando entre os objetos de aprendizagem antigas e novas 

habilidades e atitudes. 

Observa-se, atualmente, um grande desinteresse por parte dos estudantes do 

ensino médio, em relação às disciplinas da área das Ciências Naturais como a Biologia, a 

Química e a Física. Este fenômeno, diretamente associado ao mau rendimento escolar, 

reprovação e evasão é um problema a ser enfrentado pelo Ministério da Educação, 

secretarias estaduais e a sociedade civil como um todo, para que o Brasil possa alcançar 
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melhores índices educacionais e superar este momento de crise na educação científica 

(ABC, 2008).  

Essa problemática envolve também as pesquisas em educação, que por sua vez, 

devem estar a serviço do enfrentamento aos desafios apresentados pela escola do século 

XXI. De acordo com Ramalho e Núñez (2011) alguns dos fatores que produziram esta 

crise referem-se à consequência de um ensino baseado na transmissão de conteúdos 

prontos, descontextualizados e pouco desafiadores ao pensamento e à inteligência dos 

estudantes, bem como à não valorização de aspectos que revelam as ciências naturais 

como parte da cultura universal, tornando-as mais atrativas para os jovens e adolescentes 

atendidos pela escola atual.  

Conforme Academia Brasileira de Ciências (ABC) (2008), atribui-se a 

deterioração crescente do nível fundamental de ensino, etapa anterior ao ensino médio, 

ao processo de universalização deste e que não foi acompanhada, em nosso país, por 

políticas paralelas com maior investimento financeiro, valorização dos profissionais em 

educação, ampliação do turno escolar e a efetiva alfabetização infantil. 

Os primeiros resultados dos alunos brasileiros em exames nacionais como o 

ENEM1 (Exame Nacional do Ensino Médio) e internacionais como o PISA2 (Programa 

Internacional de Aprendizagem de Alunos), foram uma exposição quantitativa e 

estatística dessa crise no ensino das ciências naturais, alimentando uma maior discussão 

sobre o ensino e a aprendizagem científica, principalmente no que diz respeito a áreas 

como letramento, alfabetização ou enculturação científicas; Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS), a utilização de novas tecnologias e formação de professores de ciências 

naturais.  

Respostas a situações problemáticas como essas parecem ter um grande fôlego 

nas linhas de pesquisa do Ensino de Ciências Naturais. Historicamente as reformas 

educacionais no ensino de disciplinas desta área, sobretudo a Física, estabelecidas em 

momentos de crise, foram intensificadas desde os anos de 1950, com a divulgação de 

grandes projetos internacionais como PSSC (Physical Science Study Committee), 

Harvard, Nuffield, entre outros, que intensificaram as preocupações por uma educação 

                                                             
1 Criado em 1998 para avaliar o domínio de competências pelos estudantes concluintes do ensino médio, 

nos dias atuais é utilizado como forma de acesso à maioria das universidades e institutos de curso superior 

no Brasil e de programa de apoio aos estudantes de graduação. 
2 Aplicado a cada três anos entre estudantes dos países participantes, o Programa Internacional de 

aprendizagem de Alunos tem por objetivo produzir indicadores que contribuam para a discussão da 

qualidade da educação nesses países e subsidiar políticas de melhoria do ensino básico.  
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científica de qualidade. No entanto, nos dias atuais, lograr avanços expressivos se 

configura como uma das aspirações de professores e sistemas educacionais. 

Os problemas enfrentados atualmente pela educação científica no Brasil podem 

causar grandes dificuldades quanto ao desenvolvimento do país frente a toda essa 

revolução científica e tecnológica que se intensificou, nos últimos anos, sobretudo entre 

final do século passado e o presente.  

Na tentativa de se reverter esse quadro, tem sido feito um grande esforço em nosso 

país para a atualização da educação com a sociedade do conhecimento, cujos marcos 

iniciais são a Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei Federal no 9394/96), o Parecer no 15/98 da Câmara de Educação Básica que instituiu 

as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, entre outras. 

Várias iniciativas legais foram desenvolvidas para minimizar essas defasagens. 

Um exemplo, embora não haja consenso nacional, se dá em relação ao Exame Nacional 

do Ensino Médio, cuja metodologia se aproxima das normativas propostas pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais. Hoje o ENEM é a principal forma de acesso ao ensino 

superior público, o que o torna um balizador das aprendizagens, conhecimentos e 

habilidades dos estudantes concluintes do ciclo da educação básica.  

Por outro lado, a formação inicial de professores, principalmente no âmbito das 

ciências naturais da Rede Federal de Educação, passou por diversas reformas apoiadas 

em diretrizes curriculares como a da licenciatura em Física, para acompanhar a tendência 

assumida pelas reformas ocorridas nos últimos anos (BRASIL, 2003). 

Em apoio à formação inicial dos futuros professores, existe atualmente, uma série 

de projetos e programas, alguns gerenciados e fomentados pela CAPES3 (Jovens 

Talentos, PIBID4, Pró-docência, PET entre outros) os quais servem de referência para 

estimular alunos das licenciaturas a atuarem na escola pública, aprendendo a desenvolver, 

aplicar e avaliar iniciativas de ensino que estejam em consonância com as novas diretrizes 

e suas exigências.  

Essas iniciativas, articuladas com as diretrizes curriculares, podem promover a 

mudança de atitude de futuros professores, os quais, historicamente foram meros 

reprodutores da forma como aprenderam no ensino médio, face à fragilidade 

metodológica dos antigos e de mesmo dos atuais cursos de licenciatura. 

                                                             
3 Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior 
4 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
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As diretrizes e as orientações constituídas na reforma educacional, em nosso país, 

têm como uma das finalidades reconduzir as atividades docentes e de aprendizagem dos 

estudantes nos mais distintos contextos e condições de trabalho das escolas brasileiras. 

Propõem dar respostas às transformações sociais e culturais sofridas pela sociedade 

contemporânea, situação passível de um grande grau de complexidade, mas que não pode 

ser prorrogada devido à sua urgência para introduzir a escola na sociedade do 

conhecimento. 

Destaca-se, nesse contexto, a importância de um dos conceitos chaves que fazem 

parte do processo de formação, ensino e aprendizagem em Ciências Naturais e mais 

precisamente na disciplina de Física: a investigação sobre as atividades experimentais no 

ensino médio. Muitas questões a respeito dessa problemática são relevantes e ainda 

constituem um grande referencial de estudo, mesmo que haja uma extensa literatura sobre 

o tema no meio acadêmico e científico, apesar da grande maioria dessas produções não 

atingirem boa parte das salas de aula. Um debate atual consiste em identificar estratégias 

de orientação que sejam mais adequadas para o ensino e aprendizagem por meio da 

utilização das atividades experimentais. 

Para associar práticas experimentais à orientação para formar habilidades, 

pesquisadores da área de educação científica, a chamada Didática das Ciências ou Ensino 

de Ciências, argumentam que o ensino de disciplinas como Física, Química e Biologia no 

nível médio devem utilizar atividades práticas experimentais como atividades que possam 

desenvolver os procedimentos experimentais da ciência associadas às habilidades 

cognitivas e cognitivo-linguísticas articuladas aos conhecimentos específicos da matéria 

(SANMARTÍ ET AL, 1999).  

Para Lemke (1997) existem inúmeras habilidades que devem ser exploradas pelo 

ensino de ciências para que os alunos possam “falar cientificamente”. São habilidades 

como observar, descrever, comparar, classificar, analisar, discutir, levantar hipóteses, 

teorizar, questionar, desafiar, argumentar, projetar experimentos, executar 

procedimentos, julgar, avaliar, decidir, concluir, generalizar, divulgar, escrever, dissertar 

e ensinar através da linguagem da ciência. 

Dentre as habilidades estudadas por Lemke (1997) e outros autores (JORBA ET 

AL, 2000; NÚÑEZ, 2012; IZQUIERDO e SANMARTÍ, 2000) destacamos as que estão 

mais diretamente associadas aos procedimentos científicos de coletar, identificar e 

classificar dados como recursos para elaborar tipologias textuais específicas, entre elas a 

descrição.  
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 Descrever em uma atividade prática experimental é um conhecimento da ordem 

do “saber fazer”, necessário à prática científica profissional e com a decorrência de cada 

vez mais iniciativas, em que se utilizam estas práticas como estratégias de ensino e 

aprendizagem da Física no ensino médio.  

É imprescindível que professores e alunos realizem descrições com um elevado 

grau de generalização sobre o que é, qual a importância e como se estrutura esses 

procedimentos em aulas que envolvam atividades práticas experimentais.  

O caráter descritivo da ciência pode, em primeiro plano, não ser tão reconhecido 

como atividade científica como é, por exemplo, o explicativo ou argumentativo, já que a 

ciência de natureza fenomenológica, indutivista, a qual trata apenas de descrever os fatos 

tal como acontecem, perdeu um pouco de sua importância histórica. Esta situação pode 

ser intensificada com o advento dos grandes modelos teóricos que envolvem a física 

quântica, astrofísica, cosmologia e relatividade, os quais demandam a explicação de 

“princípios físicos deduzidos de outros mais fundamentais” (WEINBERG, 2001) ou que 

grande parte das observações não permitem a visualização direta do fenômeno. 

Esta ideia leva a crer, em princípio, que descrever uma observação experimental 

parece ser muito fácil. A concepção empirista de que, como os processos orgânicos da 

visão são iguais e, portanto, dois observadores na análise de um objeto, verão a mesma 

coisa (CHALMERS, 1993), pode ser questionada quando incluímos o que é visto com os 

“olhos da mente”.  

Um bom texto descritivo deve conter características dos fatos ou fenômenos 

observados, devidamente hierarquizados e correlacionados. O rigor de textos explicativos 

e argumentativos deve estar amparado em uma rica e ampla descrição do que é observado. 

Nos dias atuais cresce o interesse pela busca de uma formação inicial para o 

professor de Física que o torna capaz de mobilizar os estudantes para se apropriarem de 

habilidades referenciadas nas bases teóricas que fundamentam a Didática das Ciências 

Naturais.  

Esta formação possui um papel de destaque como etapa de sensibilização e 

preparação do futuro profissional da educação na assimilação de habilidades necessárias, 

não apenas para sua aprendizagem, como para desenvolver estratégias didáticas que 

propiciem o ensino desta disciplina no nível médio.  

Este processo ocorre em meio ao debate sobre a profissionalização da docência 

como um dos temas principais que envolvem as reformas educacionais.  Em nosso país, 

essa situação de descontentamento com a atual condição em que se encontra a docência, 
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quanto à legalização e reconhecimento desta profissão, tem produzido um esforço para se 

fazer reflexões críticas por meio da literatura acadêmica, bem como está presente nos 

documentos legais e de políticas educacionais. 

A formação inicial de professores converge para as teorias da aprendizagem, as 

transformações curriculares, os processos de avaliação e toda a cultura escolar que 

envolve a didática de disciplinas específicas como a Física. Apesar disso, ainda é muito 

comum vermos críticas ao que no meio acadêmico é chamado de modelo tradicional de 

ensino, assim como não é raro encontrar profissionais que pouco se utilizam do conteúdo 

didático-pedagógico disseminado nos cursos de licenciatura. Esse fenômeno demonstra a 

fragilidade com que as inovações educacionais são transferidas para os cursos de 

licenciaturas. Em geral, o professor reproduz nas suas aulas o que aprendeu com seus 

professores, reflexo de uma formação que valoriza os conteúdos conceituais. 

Propõe-se, neste trabalho, uma investigação, sobre os processos de apropriação e 

construção de saberes docentes profissionais com futuros professores de Física, 

orientados para a formação de habilidades de descrever fenômenos físicos em atividades 

práticas experimentais no ensino médio, apoiado nos pressupostos teóricos de L. S. 

Vygotsky, A. N. Leontiev e, em particular, da teoria de assimilação por etapas de P. Ya. 

Galperin. 

O principal foco do trabalho é a orientação para realizar a atividade de descrever 

em atividades práticas experimentais, como elemento da atividade profissional do 

professor de Física e formador do seu profissionalismo docente.  

Vale salientar que formar uma habilidade geral, como descrever, envolve uma 

assimilação da sua estrutura composta pelo conceito e as ações necessárias para sua 

execução. As atividades práticas experimentais são aquelas que melhor permitem a 

observação e descrição dos fenômenos físicos, já que o aluno tem acesso aos fenômenos 

tais como eles são, apesar do controle de variáveis comum nos laboratórios didáticos. 

1.1 ANTECEDENTES 

 A orientação para a aprendizagem tem sido estudada com foco na Teoria da 

Assimilação por Etapas de P. Ya. Galperin. Desde a década de 1950, na antiga União 

Soviética, diversos autores se preocuparam em desenvolver trabalhos para a formação de 

habilidades.  

 Galperin instituiu os tipos de orientação, publicando seu trabalho na década de 

1950. Os principais trabalhos deste autor estão publicados em inglês no periódico Journal 



25 
 

of Russian & East European Psychology nos volumes 30, edição 4 de 1992 e no volume 

27, edição 3 de 1989, Soviet Psychology, e nos livros Introduccion a la Psicologia 

(GALPERIN, 1979) e La formación de las funciones psicológicas durante el desarrollo 

del niño (ROJAS e SOLOVIEVA, 2011).  

Galperin (2011) apresenta uma classificação dos tipos de orientação e qualifica, 

dentre elas, a mais apropriada para formar habilidades gerais como descrever, observar 

ou explicar, a Base Orientadora da Ação do tipo III (B. O. A tipo III). Em seus trabalhos, 

a orientação aparece como atividade principal e como etapa de formação das ações 

mentais como processo de assimilação da cultura.  

A B. O. A. é um projeto de ação que serve de apoio para guiar o estudante na 

realização de uma ação (GALPERIN, 2001c). Elas podem ser de vários tipos sendo que 

a B. O. A. tipo I, se apoia na tentativa e erro muito característico do senso comum, e a    

B. O. A. do tipo é caracterizada pela existência de todas as condições necessárias para a 

realização da ação, no entanto, elas não são construídas pelos estudantes, típico do ensino 

tradicional. A B. O. A. do tipo III possui uma estrutura que evolui rapidamente com 

poucos erros, a partir da estrutura invariante de cada atividade. Neste aspecto, o próprio 

estudante participa de sua elaboração com alto grau de plenitude. 

 Em nível internacional pode-se destacar pesquisas sobre a importância da teoria 

de Galperin na execução de práticas em sala de aula na educação básica (VEER e 

ARIEVITCH, 1994; ARIEVITCH e VEER, 2004; ARIEVITCH e HAENEN, 2005). 

Também em território nacional discute-se as implicações educacionais dessa teoria 

(REZENDE e VALDES, 2006).   

Muitas pesquisas avançam significativamente nos resultados de processos 

formativos, incluindo atividade de reorientação como elemento chave da formação de 

conceitos e habilidades, utilizando a Teoria da Assimilação por Etapas de P. Ya. Galperin. 

Dentre esses trabalhos, é muito significativa a tese doutoral de Núñez (1992), a 

qual apresenta resultados da utilização de um sistema didático, baseado nesta teoria, para 

a reorientação da disciplina de Química Geral para alunos do primeiro ano de Engenharia 

Mecânica. Outros trabalhos deste autor (NÚÑEZ E PACHECO, 1996 e 1997; NÚÑEZ, 

1998 e 2013) apresentam resultados e argumentos teóricos em favor da utilização de 

estratégias didáticas de formação de habilidades para a disciplina específica de Química.  

Arruda (2001, 2012) e Arruda e Antuña (2003) apresentam uma proposta de 

modelo didático para a disciplina de Física a partir de uma perspectiva histórico-cultural, 

utilizando a Teoria da Atividade de A. N. Leontiev, a Teoria da Assimilação por Etapas 
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de P. Ya. Galperin e o método sistêmico estrutural-funcional na elaboração e organização 

do conteúdo para o ensino superior.  

Para esses autores a adoção deste modelo didático permitiu desenvolver o 

pensamento teórico dos estudantes e, consequentemente, a capacidade de generalização 

dos conhecimentos adquiridos (ARRUDA, 2012), apresentando uma nova configuração 

para a orientação da disciplina de Física no ensino médio.  

Foram realizados, na última década, na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, vários estudos utilizando o referencial teórico metodológico de P. Ya. Galperin. A 

seguir, fazemos referência a alguns desses trabalhos.  

Faria (2007) pesquisou o sentido conferido por professoras do ensino fundamental 

ao conceito de ajuda criança-criança na aprendizagem, a partir de uma reflexão da zona 

de desenvolvimento proximal, adotando como fundamento a teoria da Assimilação de P. 

Ya. Galperin.  

Ribeiro (2008) investigou o processo de apropriação da habilidade de planejar 

situações de ensino para a definição de conceitos a identificação de objetos em 

professores das séries iniciais do ensino fundamental.   

A tese de Oliveira (2011) apresentou um estudo sobre o pensamento teórico e 

formação docente na apropriação de saberes da tradição lúdica, na perspectiva da teoria 

da formação das ações mentais por etapas de P. Ya. Galperin. Este autor planejou uma 

unidade didática para formar e 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. 

Pereira (2013) organizou e desenvolveu um processo de formação da habilidade 

de interpretar gráficos cartesianos como parte do conhecimento profissional docente, a 

partir de um estudo de caso com seis estudantes do curso de Licenciatura em Química da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Albino (2016) apresentou um sistema didático capaz de atualizar a habilidade de 

identificar em um grupo de professores de biologia como recurso formativo para a 

profissionalização docente.  Trabalho semelhante ao de Carvalho (2016), o qual 

investigou a reelaboração da orientação da ação escrever relatórios de trabalhos práticos 

experimentais na área de Ciências da Natureza no Ensino Médio.  

 Boa parte desses trabalhos, apresentam propostas de formação de habilidades 

gerais a partir da utilização da Teoria da Assimilação por Etapas como referência. Não 

obstante, considerando a articulação entre procedimentos de observar, descrever e 
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explicar, encontra-se nos dias atuais trabalhos significativos sobre observação (PRAIA 

ET AL, 2002; SILVEIRA e OSTERMANN, 2002; CAMPOS, 2002; ADURIZ-BRAVO 

e MORALES, 2002; PARK e PAK, 1997; NORRIS, 1987; SHAPERE, 1982), descrição 

(FARELLO e BIANCHI, 2012; JORBA ET AL, 2000; LOPEZ, 1998; HORWOOD, 

1988; VESLIN, 1988) e explicação (BERLAND e MCNEILL, 2011; LIRA, 2010; 

WEINBERG, 2001; JORBA ET AL, 2000; DUVAL, 1993; HORWOOD, 1988; 

BREWER ET AL, 1998). Dentre esses trabalhos, poucos investigam a aprendizagem 

desses procedimentos como habilidades e apenas Lopez (1998) e Jorba et al (2000) 

associam essa aprendizagem a uma base de orientação. 

1.2 A TESE 

A partir da constatação de que as pesquisas sobre inciativas de formação, 

utilizando a teoria de Galperin possuem um grande potencial para a melhoria da 

aprendizagem de habilidades e, considerando a importância do procedimento de 

descrever em atividades práticas experimentais na disciplina de Física para o Ensino 

Médio, propõe-se a investigação do seguinte objeto de estudo. O processo de reorientação 

para descrever em atividades práticas experimentais, na formação inicial de professores 

de Física, tomando como referencial teórico-metodológico a Teoria da Assimilação por 

Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de Galperin. 

Esta opção ocorreu por se considerar que a reorientação da habilidade de descrever 

em atividades práticas experimentais é um tema ainda pouco estudado nas pesquisas 

relativas à didática das ciências naturais, apesar de se constituir como um relevante 

problema de pesquisa.   

Galperin (2011) presta muita atenção à orientação nos processos da aprendizagem 

humana, principalmente na aprendizagem de habilidades gerais as quais, segundo o autor, 

seriam de melhor qualidade quando desenvolvidas de forma específica. Neste aspecto, 

Galperin (Op. Cit.) classifica os processos de orientação definindo o termo Base 

Orientadora da Ação (B. O. A), atribuindo à B. O. A. do tipo III a possibilidade de uma 

aprendizagem com maiores graus de generalização e solidez. 

A partir dessa justificativa apresenta-se como tese o enunciado a seguir: a 

reorientação da habilidade de descrever em atividades práticas experimentais, planejada 

e executada por meio de um sistema didático, apoiado na Teoria da Formação por Etapas 

das Ações Mentais e dos Conceitos de Galperin, permite a assimilação consciente do 
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sistema de operações que forma essa habilidade como parte do conhecimento profissional 

do estudante de licenciatura em Física 

Considerando a problemática subjacente ao ensino e aprendizagem das Ciências 

Naturais, imediatamente rejeita-se a imagem de equipotencialidade, segundo a qual 

existiriam leis gerais de aprendizagem igualmente aplicáveis a todos os ambientes 

(POZO, 1989). Considera-se aqui que os resultados de uma pesquisa nesta área do 

conhecimento podem ser transferidos para outras realidades, no entanto não devem ser 

considerados como princípios gerais absolutos, dado o grau de complexidade das diversas 

realidades educacionais que cada ambiente permite. 

Essa pesquisa se estabelece na área de Ensino de Ciências com ênfase nos 

processos de linguagem e comunicação científicas. Desta feita, a Didática das Ciências 

põe forte ênfase na linguagem, na comunicação (CACHAPUZ ET AL, 2003) e no 

letramento científico (CARVALHO ET AL, 2011).  

Devido ao seu caráter didático, a investigação trata de um experimento 

pedagógico com um grupo de estudantes da licenciatura em Física. Neste domínio, o 

processo de formação destes futuros profissionais foi tomado como um movimento 

contínuo em constante transformação. 

Apesar da existência de uma razoável literatura sobre a descrição como habilidade 

cognitivo-linguística (NÚÑEZ, 2012, JORBA ET AL, 2000; LOPEZ, 1998; SILVA 

JÚNIOR e NÚÑEZ, 2013), esses estudos ainda são introdutórios em relação à aspiração 

proposta neste trabalho. Núñez (2012) apresenta um projeto de pesquisa cujo objetivo 

principal é formar habilidades cognitivo-linguísticas como descrever, explicar e 

argumentar, no entanto, os produtos desse projeto ainda estão em execução. Lopez (1998) 

propõe diversas estratégias para formar a habilidade de descrever a partir de uma 

estruturação sistêmica para alunos do ensino fundamental.  

Jorba et al (2000) partem de marcos sócio construtivistas e da autorregulação dos 

estudantes em função da qual a comunicação em sala de aula é considerada o elemento 

essencial.  Silva Júnior e Núñez (2013) identificam e caracterizam o conhecimento 

profissional (saber disciplinar) de estudantes do curso de licenciatura em Física sobre 

observação e descrição como procedimentos da ciência e sua importância como conteúdo 

de aprendizagem no ensino médio. 

A pesquisa foi realizada com um grupo de estudantes do 3º período da 

Licenciatura em Física, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN), Campus Santa Cruz. Caracterizado como Projeto de Ensino, o 
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curso Descrever em Atividades Práticas Experimentais, realizado no segundo semestre 

de 2014, teve carga horária de 60 horas e contou com 30 alunos inscritos, sendo que 23, 

participaram de toda pesquisa. O campus do IFRN está localizado na cidade de Santa 

Cruz, distante 120 km de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, possui uma 

população pouco menor que 40 mil habitantes e possui como principais atividades 

econômicas o comércio, o turismo religioso e a agricultura familiar. 

A relevância e a inovação deste trabalho estão no planejamento, execução e 

avaliação de uma proposta para a reorientação da habilidade de descrever em atividades 

práticas experimentais a partir da sua estrutura invariante, empregando como 

fundamentação a teoria da formação por etapas das ações mentais e dos conceitos, 

desenvolvida por Galperin. Os estudos deste psicólogo ucraniano têm por finalidade a 

assimilação da estrutura operacional da habilidade do plano externo para o plano 

materializado, possibilitando ao futuro professor a familiarização com o conceito e as 

ações necessárias para colocar a descrição em prática. 

A tese ambiciona atingir uma mudança na atividade prática dos licenciandos de 

forma que, ao descreverem, possam fazê-lo de maneira consciente, utilizando a estrutura 

invariante. O trabalho de Silva Júnior e Núñez (2013) mostra que a maioria dos futuros 

professores não apresenta um conhecimento adequado sobre o papel da observação e 

descrição nas ciências naturais, principalmente por não diferenciar o aspecto científico do 

didático e não saber como estruturar uma atividade que envolva esses procedimentos 

como conteúdo de ensino e aprendizagem, situação necessária para se ensinar estas 

habilidades no contexto experimental. 

As Diretrizes Nacionais para o curso de Física (BRASIL, 2001) conferem como 

competências essenciais do graduado em Física, seja do bacharelado ou licenciatura, 

descrever e explicar fenômenos naturais, processos e equipamentos tecnológicos em 

termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais. Essa informação é mais um 

elemento para se considerar que uma habilidade como descrever possa ser ensinada na 

escola, assim como os conceitos tradicionais como Leis de Newton ou conservação de 

energia já o são, para que os futuros professores aprendam a descrever de forma lógica e 

não de maneira improvisada, como ocorre nos dias atuais. 

1.3 OBJETIVO GERAL 

Analisar e desenvolver o processo de reorientação da Base Orientadora da Ação -

B. O. A. do tipo III no processo de formação da habilidade de descrever em atividades 
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práticas experimentais na formação inicial de futuros professores de Física, apoiado na 

Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de Galperin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A partir do objetivo geral, elaborou-se os seguintes objetivos específicos: 

a) Realizar o diagnóstico inicial com os licenciandos da formação inicial de 

professores de Física para estabelecer o grau de desenvolvimento da 

orientação da habilidade de descrever em Ciências Naturais. 

b) Organizar um sistema didático como planejamento para a reorientação da 

habilidade de descrever em atividades práticas experimentais a partir da 

Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos. 

c) Desenvolver um experimento pedagógico com a finalidade de reorientar a 

habilidade de descrever em atividades práticas experimentais, baseado no 

sistema didático, em uma turma de formação inicial de professores de 

Física. 

d) Anunciar e elucidar fatores que facilitam e dificultam a utilização da 

Teoria da Assimilação por Etapas no processo de reorientação da 

habilidade de descrever em atividades práticas experimentais. 

 

1.5 ESTRUTURA DA TESE  

A presente de tese se estrutura nos principais elementos que nortearam a pesquisa, 

desde sua concepção até os resultados, revelando as relações entre as atividades 

experimentais, a habilidade de descrever, a formação e a profissionalização docente e a 

teoria da assimilação por etapas. 

Na introdução, apresenta-se uma síntese da pesquisa, começando com a 

contextualização de informações atualizadas sobre a importância da orientação na escola 

atual, articulando os demais objetos presentes nesse estudo, justificando sua necessidade. 

Logo em seguida, listam-se trabalhos recentes sobre a Teoria da Assimilação por Etapas 

de P. Ya. Galperin no contexto educacional, finalizando com a exposição do objeto de 

estudo por meio da tese e os objetivos geral e específicos. 

O capítulo 2, intitulado As atividades práticas experimentais e os textos 

descritivos, estabelece uma conceituação para definir atividades práticas experimentais 

como categoria teórica e sua relação com os textos descritivos. São apresentados também 
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os principais elementos desta categoria de texto na área de Ciências Naturais 

considerando o grau de especificidade desta. 

No capítulo 3, cujo título é A formação inicial de professores de física como 

recurso estratégico para a profissionalização docente, discute-se a formação inicial do 

professor como etapa de desenvolvimento para a formação do conhecimento profissional 

capaz de estabelecer uma identidade profissional docente. Inicialmente, apresenta-se as 

principais linhas de pensamento sobre as categorias de conhecimento que compõem a 

profissionalidade e o profissionalismo. Esse capítulo faz-se necessário porque a cultura 

de aprendizagem atual, para os futuros professores de física, apoia-se nos conhecimentos 

conceituais, com pouca ênfase para outras dimensões do conhecimento exploradas no 

capítulo, as quais contribuem com a ideia de se formar habilidades. 

O capítulo 4, a aprendizagem e a Teoria da Assimilação por Etapas das Ações 

Mentais e dos Conceitos, inicia-se apresentando uma breve biografia do criador da 

Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos, Piotr Yankolavich 

Galperin. Posteriormente explica-se a teoria e como ela é utilizada para a formação de 

habilidade gerais ou cognitivo-linguística, finalizando-se com a discussão dos 

subsistemas da teoria, já que a tese trata do subsistema da orientação. 

O percurso metodológico, apresentado no capítulo 5, se propôs a organizar e 

sistematizar uma investigação inovadora acerca do processo de reorientação do processo 

de formação da habilidade de descrever em atividades práticas experimentais.  Apresenta-

se também todo o planejamento do diagnóstico inicial e do sistema didático e a 

caracterização do experimento pedagógico realizado com um grupo de estudantes da 

licenciatura em Física do segundo período do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), em sua realidade concreta, ou seja, a sala de 

aula no curso de licenciatura. Neste domínio, o processo de formação deste profissional 

foi tomado como um movimento contínuo em constante transformação. 

A primeira parte dos resultados da pesquisa, o desenvolvimento do sistema 

didático foi desenvolvido no capítulo 6. Esse sistema é composto do planejamento e do 

material didático utilizado na pesquisa, para organizar, no plano didático, a reorientação 

para descrever segundo a Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos 

Conceitos de Galperin. 

O capítulo 7 apresenta os resultados da experiência formativa planejada no 

sistema didático. Esta apresentação ocorre conforme a sequência dos objetivos 

específicos, revelando o conteúdo do processo que permite assimilar a orientação da 
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habilidade de descrever em atividades práticas experimentais, nas etapas iniciais, 

correspondentes à compreensão do processo pelo estudante. Inicialmente, realiza-se a 

análise do diagnóstico inicial; em seguida, realiza-se a etapa formativa de assimilação da 

B. O. A. tipo III, por meio das etapas de motivação e elaboração coletiva da orientação. 

Ao final, são realizadas tarefas de aprendizagem com a finalidade de familiarização dos 

estudantes com as etapas materializada e de linguagem externa, vinculando a descrição 

de situações problemas experimentais à B. O. A. tipo III, elaborada coletivamente. 

Ao final do trabalho, são apresentadas as considerações finais, bem como o 

apêndice do trabalho. 
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2 ATIVIDADES PRÁTICAS EXPERIMENTAIS E OS TEXTOS DESCRITIVOS 

O conceito de atividade para as ciências humanas é polissêmico, portanto, antes 

de tratar especificamente das atividades práticas experimentais, são feitas referências 

teóricas aos termos “atividade” e “atividade prática”. Adota-se, nesta tese, o conceito de 

que a atividade é uma unidade molar, não aditiva, da vida material de um indivíduo, 

mediada pelo reflexo psíquico, cuja função real é orientar o sujeito no mundo dos objetos 

(LEONTIEV, 1978-a, pp. 66 e 67). 

Leontiev (1978-b, p. 296) indica a atividade como qualquer processo 

psicologicamente caracterizado pelo fato daquilo que tende no seu conjunto, ou seja, o 

seu objeto coincidir sempre com o elemento objetivo que incita o indivíduo a uma dada 

atividade, isto é, com o motivo. Outro traço psicológico importante da atividade é que ela 

está especificamente associada a uma classe particular de impressões psíquicas, como as 

emoções e os sentimentos. 

Uma característica fundamental de toda atividade é sua objetividade, ou seja, a 

expressão atividade sem objeto não tem sentido. O objeto de uma atividade aparece 

primeiro como independente do sujeito, de forma externa ou material e, posteriormente 

como uma imagem psicológica, de forma interna, ideal. Para explicar os processos 

mentais, deve-se partir da atividade que relaciona o indivíduo com o mundo e de sua 

interpretação, já que esta categoria une o organismo humano com a realidade circundante, 

contribuindo de maneira determinante para a formação da consciência e das funções 

psicológicas superiores5. 

 A superação do conceito idealista, em que o pensamento é superior e anterior à 

experiência sensorial, estabelece, segundo Leontiev (1978, p. 32), a atividade mental 

humana como um produto de desenvolvimento histórico-cultural, como uma forma 

especial teórica, derivada da atividade prática.  

 Neste aspecto, a atividade teórica está diretamente relacionada ao aspecto ideal 

dos objetos, em que os indivíduos se relacionam com estes a partir de sua essência, ao 

passo que, a atividade prática é mediada pelo próprio objeto, em sua forma material ou 

materializada. A atividade prática é aquela que se realiza socialmente, enquanto a teórica 

é a que foi internalizada pelos indivíduos. 

                                                             
5 Segundo Vygotsky as funções psíquicas superiores são as funções mentais que caracterizam o 

comportamento consciente do homem como a atenção voluntária, a percepção, a memória e o pensamento. 
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 A atividade prática gera as imagens sensoriais, que são uma forma geral de reflexo 

psicológico, conduzindo a mente à obtenção de uma nova qualidade: a significação. Os 

significados serão a partir daí os constituintes mais importantes da consciência humana. 

Leontiev (1978) estabelece o princípio da unidade entre as atividades prática e psicológica 

(mental/teórica), na qual se demonstra que a atividade prática externa se internaliza, 

tornando-se ideal, teórica, no entanto, esta atividade psicológica não é oposta à prática e 

sim, duas formas de se enxergar um mesmo referente, a atividade. 

 Apesar desse processo de internalização da atividade não ser original no trabalho 

de Leontiev (1978), ele esteve focado na categoria atividade. Esta discussão permite 

atribuir à atividade prática uma função diferente da que geralmente é atribuída a ela na 

escola. Segundo afirma Faria e Núñez (2004), atividades práticas na escola tradicional 

tem as finalidades de: 

a) motivar os alunos para os conhecimentos a serem transmitidos pelo 

professor ou; 

b) comprovar os conhecimentos, ou seja, mostrar na prática os 

conhecimentos teóricos.   

A atividade prática não apenas motiva os alunos para o processo de ensino e 

aprendizagem, mas contém as características materiais do objeto que serão internalizadas 

em forma de atividade teórica. É a partir desta atividade que se formam as imagens 

sensoriais que serão assimiladas como uma atividade psicológica.  

Em relação à outra finalidade, a comprovação do conhecimento teórico se 

aproxima da tese idealista que o pensamento é anterior à matéria, diferente da referência 

que se utiliza da orientação materialista histórico e dialética, a qual orienta 

filosoficamente essa tese. Esta referência também não coaduna com as iniciativas em que 

o estudante realiza uma atividade passiva, apenas reproduzindo o que está escrito em um 

formulário, realizando atividades como aprender a usar equipamentos e instrumentos 

específicos, medir grandezas físicas e realizar pequenas montagens.  

 Outrossim, apresenta-se uma referência teórica para as atividades experimentais 

no Ensino de Física que permitam a assimilação do procedimento de descrever, como 

habilidade cognitivo-linguística, por meio de tarefas que envolvam a elaboração de textos 

descritivos e a observação científica como habilidade cognitiva diretamente associada à 

descrição. 
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2.1 ATIVIDADES PRÁTICAS EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE FÍSICA 

A experimentação tem uma grande importância na História das Ciências Naturais. 

Muitos experimentos são apresentados como divisor de águas no desenvolvimento da 

Física enquanto área do conhecimento. Alguns exemplos, como a experiência de Oersted, 

o pêndulo de Foucault e o interferômetro de Michelson, revolucionaram o conhecimento 

científico e foram basilares para a estruturação de diversos paradigmas.  

A Didática das Ciências, área do conhecimento que contém o Ensino de Física e 

se desenvolveu como paradigma científico durante o século XX (CACHAPUZ ET AL, 

2002), estabelece as atividades práticas experimentais e suas metodologias como uma 

subárea significativa, desde os primeiros manuais de ensino para o ensino médio 

desenvolvido pelos grandes projetos6, até os dias atuais (MOREIRA, 2000; GASPAR, 

2004; PINHO-ALVES, 2000). 

Essas atividades, utilizadas no Ensino de Física, se desenvolveram muito nesses 

mais de cinquenta anos, e as concepções relacionadas ao ensino experimental também 

evoluiu, simplificadas por Vilela-Ribeiro e Benite (2009), desde os grandes projetos 

como futura formação de cientistas, até chegarmos ao século XXI com a intenção de 

formar cidadãos alfabetizados de ponto de vista científico, conhecedor das relações entre 

ciência, tecnologia e sociedade. 

Apesar de todo esse histórico, não é finalidade deste trabalho investigar a evolução 

do Ensino de Ciências no último século, no entanto, busca-se discutir aspectos relevantes 

de revisões sobre a eficiência da utilização de atividades práticas experimentais em aulas 

de Física. A discussão possui foco em revisões mais recentes a partir do entendimento 

que estas atendem os problemas atuais de ensino e as mais novas temáticas curriculares. 

No ensino experimental de Ciências Naturais, a aprendizagem de habilidades que 

mobilizam o confronto racional entre o previsto e o observado implicam percursos 

investigativos e, subsequentemente, o desenvolvimento da curiosidade, da criatividade, 

da humildade, do ceticismo e da análise crítica. Por isso, deve ser incluída no currículo 

escolar, evitando que esta aprendizagem ocorra de maneira superficial ou espontânea. 

É necessário, para isso, que o aluno aprenda a estabelecer relações de causa e 

efeito, processar a compreensão das articulações estrutura-função, bem como a 

                                                             
6 Os grandes projetos foram um produto dos vultosos investimentos do mundo ocidental, principalmente 

dos Estados Unidos para incrementar o ensino de ciências no país, devido a necessidade de mão de obra 

especializada para as áreas de ciências naturais e engenharia.  
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exploração de interpretações variadas, tão características dos processos de construção 

científica. 

O ensino experimental em Ciências Naturais e, especificamente em Física, pode 

ser categorizado, para uma melhor estruturação deste tema. A atividade prática científica 

na dimensão pedagógica é aquela em que o estudante está envolvido, nos domínios 

psicomotor, cognitivo e afetivo, participando ativamente do seu desenho e execução 

(DOURADO, 2001), é toda atividade sensório-motora caracterizada por uma situação 

cotidiana em que o indivíduo atua ou aplica conceitos (DAVYDOV, 1978). 

As atividades práticas (AP) podem ser subdividas em categorias, como recurso 

didático, como referência deste trabalho. Neste caso, conforme apresentado na figura 1, 

as atividades práticas podem ser classificadas como: 

a) Atividades práticas de campo (APC): o objeto de observação é o próprio 

ambiente natural. É realizado ao ar livre, onde, geralmente, os acontecimentos 

ocorrem naturalmente (PEDRINACI, SEQUEIROS e GARCIA, 1992). 

b) Atividades práticas de laboratório (APL): atividades que requerem a utilização 

de materiais de laboratório, mais ou menos convencionais, e que podem ser 

realizadas num laboratório ou mesmo numa sala de aula normal (HODSON, 

1988). 

c) Atividades práticas experimentais (APE): atividades de laboratório que 

envolvem controle e manipulação de variáveis (LEITE, 2001). 

 

Figura 1 - Relações hierárquicas entre os diversos tipos de atividades práticas 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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 Considera-se então que, as atividades práticas experimentais, no Ensino de Física, 

são aquelas realizadas com a finalidade do aluno assimilar um objeto teoricamente, a 

partir de sua participação ativa, em processos que incluam material de laboratório, 

controle e manipulação de variáveis.  

 Essas atividades são capazes de suscitar no estudante uma série de aspectos 

qualitativos associadas ao trabalho científico. Dentre estes, conforme apresentam Peduzzi 

e Peduzzi (2002, p. 7), estão: 

[...] aguça a curiosidade; minimiza a abstração; suscita discussões 

e elaborações de hipóteses; demanda reflexão, espírito crítico e 

explicações; enseja o conhecimento de métodos e de técnicas de 

investigação e análise de dados; expõe os erros e suas causas, 

mostrando uma ciência ‘mais humana’; facilita a compreensão de 

conceitos, leis e teorias; instiga uma melhor percepção da relação 

ciência-tecnologia; aproxima a Física do ‘mundo real’. 

 A divulgação destas características, nos últimos anos, tem conduzido professores, 

alunos e a comunidade escolar como um todo a creditar a deficiência no processo de 

ensino e aprendizagem em Física à pouca ou nenhuma utilização de atividades 

experimentais nas aulas do nível médio, entre outras dificuldades de aplicar, em sala de 

aula, inovações pedagógicas desenvolvidas pela pesquisa educacional. Borges (2002, p. 

13) levanta uma proposição sobre o tema: 

Para um país onde uma fração considerável dos estudantes nunca 

teve acesso a um laboratório de ciências, pode parecer um 

contrassenso questionar a validade de aulas práticas, 

especialmente porque na maioria das escolas elas simplesmente 

não existem. De fato, há uma corrente de opinião que defende a 

ideia de que muitos dos problemas do ensino de ciências se devem 

a ausência de aulas de laboratório. Para os que compartilham 

dessa opinião, uma condição necessária para a melhoria da 

qualidade de ensino consiste em equipar as escolas com 

laboratórios e treinar os professores para utilizá-los. Entretanto 

mesmo nos países onde a tradição de ensino experimental está 

bem sedimentada, a função que o laboratório pode, e deve ter, 

bem como a sua eficácia em promover as aprendizagens 

desejadas, têm sido objeto de questionamentos, o que contribui 

para manter a discussão sobre a questão há alguns anos. 

Destacam-se nesta sistemática, três pontos importantes da fala de Borges (2002), 

que pode contribuir para a referência teórica que deverá ser utilizada neste trabalho: 

a) Utilizar atividades práticas experimentais, sem uma fundamentação 

adequada não é suficiente para produzir uma melhor aprendizagem. 
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b) Utilizar atividades práticas experimentais requer selecionar pressupostos 

de teorias da aprendizagem adequados. 

c) A seleção desses pressupostos deve ser planejada a partir dos objetivos 

de ensino. 

Essas orientações estão em consonância com o que Hodson (1992) chama de 

implementação confusa e pouco produtiva de atividades práticas experimentais em sala 

de aula. Para este autor, os estudantes pouco aprendem de ciências, sobre ciências e dos 

seus processos, entre outras questões, por que: 

a) As atividades, por vezes, são desenvolvidas sem qualquer base teórica; 

b) O conteúdo, em geral, é fornecido pelo professor, limitando a construção 

pessoal de significados, por parte do aluno;  

c) O aluno é, muitas vezes, um mero consumidor da planificação feita pelo 

professor, que por sua vez, é de pouca utilidade do ponto de vista 

pedagógico;  

d) Os estudantes, em geral, não se apropriam da teoria adequada para 

interpretar o que observam, o que os leva a fazer interpretações à luz de 

concepções errôneas.  

 Diversos trabalhos, na área de ensino de Física, discutem as categorias de 

atividades práticas experimentais a partir de seus objetivos de ensino e metodologias 

aplicadas (ARAÚJO e ABIB, 2003; CARRASCOSA ET AL, 2006; DOURADO, 2001; 

HODSON, 1992; GOMES ET AL, 2008, BAROLLI ET AL, 2010; BORGES, 2002) 

dando ênfase as atividades investigativas. 

 Araújo e Abib (2003) propõem uma classificação para as atividades práticas 

experimentais quanto ao grau de direcionamento. Os objetivos de cada categoria estão 

expostos no quadro 1. 

 As modalidades de atividades experimentais propostas por Araújo e Abib (2003) 

apresentam possiblidades quanto à forma de aplicá-las em sala de aula. As categorias de 

demonstração e verificação são mais utilizadas para o ensino dos aspectos conceituais do 

conhecimento, seja na ilustração de fenômenos ou na comprovação de princípios físicos. 

 A modalidade de investigação apresenta uma maior articulação entre os conceitos 

e as habilidades que precisam ser assimiladas pelo estudante. Segundo Dourado (2006), 

as atividades de investigação são as mais adequadas para alcançar o domínio das atitudes 

(motivação, cooperação); o domínio procedimental (capacidades de observação; técnicas 
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laboratoriais); o domínio conceptual (adquirir conceitos; explicar fenômenos); e o 

domínio da metodologia científica (resolver problemas). 

 

Quadro 1 - Categorias de atividades experimentais quanto ao grau de direcionamento 

Fonte: Araújo e Abib (2003) 

  

Gomes et al (2008) apresenta uma revisão da literatura sobre os processos e 

conhecimentos envolvidos na realização de uma atividade de investigação. As atividades 

investigativas pesquisadas por estes autores compreendem o resultado da interação de 

dois tipos de conhecimento: o conceitual e o procedimental. O primeiro está relacionado 

à compreensão das imagens da Ciência fundamentadas em eventos, leis e princípios 

físicos. O conhecimento procedimental consiste nas habilidades necessárias para fazer 

ciência que compreendem as estratégias, procedimentos e métodos necessários ao 

desenvolvimento e resolução de um problema. 

De forma semelhante, Barolli et al (2010) consideram o laboratório didático de 

investigação como uma atividade que busca dar respostas a situações problemáticas 

CATEGORIA OBJETIVOS 

DEMONSTRAÇÃO  

Possibilitam a ilustração de alguns aspectos dos fenômenos 

físicos abordados, tornando-os de alguma forma perceptíveis e 

com possibilidade de propiciar aos estudantes a elaboração de 

representações concretas referenciadas. 

VERIFICAÇÃO 

Facilitam a interpretação dos parâmetros que determinam o 

comportamento dos sistemas físicos estudados na busca da 

validade de alguma lei física, ou mesmo de seus limites de 

validade. 

INVESTIGAÇÃO 

Facilitam uma abordagem centrada nos aspectos cognitivos do 

processo de ensino e aprendizagem, intrínsecos de uma 

metodologia que busca uma transformação mais profunda nos 

estudantes, seja ela vinculada aos aspectos conceituais, 

relacionados aos conteúdos de Física, ou mesmo 

comportamentais, como a capacidade de reflexão, abstração, 

generalização, síntese e de senso crítico. 
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significativas, considerando que a aquisição do conhecimento e a familiarização com a 

metodologia científica são aspectos inseparáveis. A aproximação da atividade prática 

experimental com a abordagem da Teoria da Atividade (LEONTIEV, 1978) no processo 

de aprendizagem requer considerar a internalização dos conhecimentos e habilidades. 

Neste aspecto, o conhecimento físico a ser aprendido é componente da habilidade a ser 

formada, ou seja, os conhecimentos não podem ser internalizados de forma independente 

das ações que serão adquiridas pelos alunos em forma de habilidade. 

 É importante também estabelecer a correta relação entre conceito e conhecimento, 

ação e habilidade e, finalmente, atividade prática e atividade teórica. Neste caso, a 

atividade prática, externa, composta de conceitos e ações relacionadas é internalizada em 

forma de atividade teórica, psíquica. No processo de assimilação, os conceitos se 

transformam em conhecimentos e as ações em habilidades, como são apresentados na 

figura 2. 

 

Figura 2 – Internalização entre conhecimentos e habilidades 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor  

 

Saber sempre significa saber fazer uma atividade com todas as ações relacionadas 

a ela, ou seja, a qualidade de uma internalização é determinada pela variedade e as 

diversas formas que uma atividade assume, as quais os conhecimentos podem ser 

aplicados. 

 Conforme aponta Talízina (2000), no lugar de dois problemas, ou seja, transmitir 

conhecimentos e formar habilidades para sua utilização, o professor agora tem apenas 

um: formar os tipos de atividade que incluem desde o princípio o sistema utilizado de 

conhecimentos e garantem sua aplicação dentro de limites determinados. 

 O grande desafio está em relacionar habilidades necessárias ao desenvolvimento 

dessas atividades e sua relação com a aprendizagem como um aspecto estrutural do 
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desenvolvimento da personalidade e por isso não pode ser encarada como um evento 

isolado, uma “aula diferente”, desconectada do cotidiano escolar das aulas de ciências e 

particularmente de Física e dos conhecimentos que a compõe. 

 Os questionamentos acerca do papel da atividade experimental, utilizando uma 

metodologia investigativa, visam discutir sobre a natureza do conhecimento científico e 

da reorientação do laboratório didático como prática investigativa em aulas de ciências 

como guia para professores e pesquisadores de educação e ensino das disciplinas de 

Física, Química e Biologia. Conforme indica Carrascosa et al (2006) apresenta dez passos 

para que uma atividade prática experimental seja investigativa, expostos a seguir: 

a) Apresentar situações problemáticas abertas. 

b) Favorecer a reflexão dos estudantes sobre a relevância e o possível 

interesse das situações propostas. 

c) Potencializar a análise qualitativa 

d) Levantar hipóteses como atividade central da investigação científica. 

e) Dar plena importância ao desenvolvimento de projetos e planejamento 

da atividade experimental por alunos. 

f) Avaliar a análise final dos resultados. 

g) Levar em consideração perspectivas.  

h) Solicitar um esforço de integração.  

i) Dar importância para o desenvolvimento de relatórios científicos. 

j) Reforçar a dimensão coletiva do trabalho científico. 

 As atividades investigativas incluem tanto os passos citados acima como 

elementos associados à liberdade criativa e a participação dos alunos no planejamento. 

Em geral, os defensores deste tipo de atividade criticam o laboratório tradicional por 

entenderem que este limita a aprendizagem, devido os passos rígidos que devem ser 

seguidos sem abertura para o questionamento e levantamento de novos problemas. Borges 

(2002) faz uma comparação entre o laboratório tradicional e as atividades investigativas 

como pode ser visto no quadro 2.  

 Em geral, as atividades investigativas priorizam o desenvolvimento do processo, 

enquanto o laboratório tradicional tem como principal elemento de motivação o resultado, 

da mesma forma, o primeiro está direcionado para explorar fenômenos ao passo que o 

segundo está centrado na tentativa de comprovar leis e princípios físicos. 

 O compromisso do laboratório tradicional com o resultado e a comprovação de 

princípios físicos causa dificuldades no desenvolvimento de experimentos didáticos 
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realizados no ensino médio. Em primeiro lugar, a elaboração de conceitos, princípios e 

leis científicas não se desenvolveu na observação de apenas um experimento nem 

tampouco de um grupo de experimentos realizados pontualmente, mas foi resultado de 

um processo histórico, dialético, fruto de um debate extenso entre comunidades 

científicas, onde o experimento é um dos fatores que fortalecem ou transformam 

paradigmas.   

 

Quadro 2 - Comparação entre laboratório tradicional e atividades investigativas 

ASPECTOS 
LABORATÓRIO 

TRADICIONAL 

ATIVIDADES 

INVESTIGATIVAS 

QUANTO AO 

GRAU DE 

ABERTURA 

Roteiro pré-definido 

 

Restrito grau de abertura 

Variado grau de abertura 

 

Liberdade total no planejamento 

OBJETIVO DA 

ATIVIDADE 
Comprovar leis Explorar fenômenos 

ATITUDE DO 

ESTUDANTE 
Compromisso com o resultado Responsabilidade na investigação 

Fonte: Borges (2002) 

   

 Fazendo uma analogia com a sala de aula, a atividade experimental deve ser um 

instrumento de exploração que compõe o quadro geral do processo educacional com a 

finalidade de desenvolver habilidades de investigação e comunicação. O laboratório de 

ciências pode ser relacionado às habilidades básicas como o desenvolvimento de atitudes 

de curiosidade, dúvida, empenho, responsabilidade, respeito pelo outro e de reflexão 

partilhada de uma forma mais generalizada e também as capacidades de recolher 

informação, problematizar, formular e testar hipóteses plausíveis, observar/interpretar e 

argumentar, no caso mais específico. 

 As atividades práticas experimentais em sala de aula devem ter um caráter 

investigativo. A referência teórica utilizada neste trabalho estabelece como finalidade 

destas atividades a assimilação ou atualização de habilidades gerais, típicas do 

conhecimento científico, neste caso, a habilidade de descrever nas Ciências Naturais, a 

qual está diretamente articulada com a habilidade de observar cientificamente. 

 Neste caso, estas atividades têm as seguintes características: 
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a) As atividades práticas experimentais são tarefas apresentadas em forma 

de situações problemas. 

b) Os conceitos e as ações são assimilados em forma de conhecimento e 

habilidade a partir da assimilação da atividade prática em atividade 

mental. 

c) O estudante é um sujeito ativo no planejamento, execução e controle da 

aprendizagem. 

Considerando esses aspectos, discute-se a seguir como a descrição pode ser útil 

em atividades práticas experimentais.  

2.2 A OBSERVAÇÃO E A DESCRIÇÃO COMO ELEMENTOS DAS 

ATIVIDADES PRÁTICAS EXPERIMENTAIS 

Trabalhos relevantes na área de Didática das Ciências, bem como novas 

contribuições curriculares, caracterizam os procedimentos de observação e 

experimentação como importantes recursos para integrar conceitos e procedimentos 

científicos. A relevância dessa integração pode ser percebida em atividades práticas, 

como indicado nos PCNs (BRASIL, 1997, p. 37): 

Ao realizarem procedimentos de observação e experimentação, os 

alunos buscam informações e estabelecem relações entre elementos dos 

ambientes, subsidiados por informações complementares oferecidas 

por outras fontes ou pelo professor. 

 

 Neste contexto, o procedimento de observar é um processo que vai além dos 

limites da percepção. De acordo com os PCNs (BRASIL, 1997, p.79): 

A capacidade de observar já existe em cada pessoa, à medida que, 

olhando para objetos determinados, pode relatar o que vê. Deve-se 

considerar que só são conhecidas as observações dos alunos quando 

eles comunicam o que veem, seja por meio de registros escritos, 

desenhos ou verbalizações. Mas observar não significa apenas ver, e 

sim buscar ver melhor, encontrar detalhes no objeto observado, buscar 

aquilo que se pretende encontrar. Sem essa intenção, aquilo que já foi 

visto antes — caso dos ambientes do entorno, do céu, do corpo humano, 

das máquinas utilizadas habitualmente, etc. — será reconhecido dentro 

do patamar estável dos conhecimentos prévios. De certo modo, 

observar é olhar o “velho” com um “novo olho”.  

 

Considera-se então que observar supera a percepção, ou seja, o conhecimento 

sensorial e, por isso, envolve habilidades que associam o pensamento à linguagem e, 

portanto, à produção textual e à comunicação. Para Lemke (1997), as observações são 

sempre descrições aplicadas à linguagem de alguma teoria. Santos e Praia (1992) 

consideram que uma observação somente é considerada como uma informação científica 
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quando se caracteriza por uma construção da razão, inserido numa rede de razões, ou seja, 

tem que ser vista, com os olhos da mente. 

A observação é uma habilidade intelectual geral fundamental para a 

independência cognitiva do estudante. Além disso, determina a qualidade da atividade 

docente, favorece o desenvolvimento das operações lógicas do pensamento e constituem 

uma premissa básica para o desenvolvimento de outras habilidades, como a descrição, 

por exemplo. 

Para a Academia Brasileira de Ciências, os alunos devem aprender a observar, 

bem como tirar conclusões, formular hipóteses e experimentar desde o ensino 

fundamental. Para esta entidade (ABC, 2005): 

Se os alunos têm boa expressão oral e escrita e se já realizaram 

observações da natureza e experimentos na escola, a situação é mais 

favorável, permitindo começar desde a 1ª série do ensino médio a 

realização de experimentos de laboratório, medições e observações, e 

mesmo pequenos projetos experimentais. 

 

Para Lemke (1997, p. 187), os alunos devem entender que existe uma 

interdependência entre observação e teoria, isto deve conduzi-los a serem críticos com o 

que defendem e não considerar os fatos como absolutos e as evidências como conclusivas 

e, além disso, reconhecer que podem coexistir teorias alternativas, já que são utilizadas 

com diferentes propósitos e por diferentes pessoas.  

A associação entre observação e teoria, representa uma necessidade de se investir 

na pesquisa em habilidades cognitivo-linguísticas como descrever (GOMES ET AL, 

2004; BANDIERA ET AL, 1995; LEMKE, 1997; JORBA ET AL, 1998; PRAIA ET AL, 

2002; NÚÑEZ, 2011, MARQUEZ, 2005).  

Para Gomes et al (2004), as habilidades que devem ser estimuladas e trabalhadas, 

destacam-se obter informações científicas por meio de atividades de laboratório; fazer 

perguntas científicas apropriadas e reconhecer o que está envolvido ao respondê-las no 

laboratório através de experimentos e observações; organizar, comunicar, interpretar e 

analisar os dados e observações, obtidos através da experimentação; obter conclusões ou 

realizar inferências a partir dos dados, observações e experimentação; reconhecer o papel 

e as limitações dos experimentos e das observações no desenvolvimento da ciência. 

Bandiera et al (1995) investigaram as habilidades que professores universitários 

esperam que os alunos recém ingressantes em cursos de Física e Biologia possuam e 

compararam com as capacidades reais de um grupo de alunos ao final do ensino médio, 

sendo avaliadas a capacidade de transposição das linguagens matemática, verbal e gráfica, 
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bem como leituras não elementares de gráficos e utilização de dados empíricos. Os 

resultados desse trabalho demonstraram que ao final do ensino secundário, os alunos 

estão, em geral, despreparados para lidar com o conhecimento científico. 

 Lemke (1997) busca dar uma reposta aos problemas que envolvem a comunicação 

das ideias científicas em sala de aula. Para este autor, a ciência contém uma forma 

específica de linguagem, portanto existe uma forma particular de “falar ciência” que 

consiste em utilizar a linguagem científica especializada para dar sentido ao mundo. De 

forma mais ampla, a ciência é vista como um processo social, ou seja, “falar ciência” 

envolve atitudes, valores e interesses que superam o que é simplesmente utilitário. 

O estudante do nível médio ou da formação inicial de professores de Física utiliza-

se de habilidades como a descrição dos fenômenos naturais mesmo que não tenham 

assimilado o conceito e as ações que determinam a utilização consciente destas 

habilidades como procedimentos científicos. Esta situação revela que as habilidades 

foram aprendidas por meio da reprodução na escola básica e isso deve ser evitado nas 

licenciaturas, já que o professor deve aprender a descrever segundo a cultura científica e 

não apenas como um processo de tentativa e erro.  

O laboratório de Física, ou mesmo a sala de aula convencional, utilizada para 

desenvolver atividades práticas experimentais, podem ser utilizados como ambiente de 

aprendizagem de conceitos e formação de habilidades. Aprender a Física ou aprender a 

ensinar física, neste contexto, consiste em dar sentido e significado aos elementos que 

integram a linguagem científica, melhorando a capacidade linguística dos alunos do 

Ensino Médio ou mesmo da formação inicial de professores.  

Conforme explicam Núñez e González (1997), durante os procedimentos de 

aprendizagem, a linguagem e a comunicação têm o potencial de conscientizar os alunos 

sobre o objeto e o processo que permite a assimilação do conteúdo científico, situação 

que estabelece a escola como instituição responsável em planejar o conhecimento teórico 

e experimental, as atividades dos estudantes e a linguagem como componentes de um 

sistema de aprendizagem. 

É importante que, durante o processo de planejamento de uma atividade de ensino, 

o professor leve em consideração que existem diversas maneiras de comunicar o objeto 

do conhecimento científico, para evitar, por exemplo, que seja transferida ao aluno a ideia 

de que explicar e descrever é a mesma coisa.  
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Neste aspecto, é imprescindível a compreensão de que comunicar-se 

cientificamente supõe, dentre outros, os procedimentos: descrever, explicar, justificar, 

argumentar, traduzir, construir tabelas, gráficos, diagramas. 

Para Marquez (2005) os alunos aprendem ciências, quando aprendem a descrever 

observações ou a escrever relatórios experimentais, a partir dos sentidos e significados da 

própria ciência. Separar o conteúdo do Ensino de Ciências das tipologias textuais impede 

a aprendizagem de ambas. Situando a discussão nas atividades práticas experimentais, a 

habilidade de descrever é essencial no processo de produção do conhecimento científico, 

a partir da observação de um experimento.  

Esta habilidade, cuja principal característica é situar a forma como o objeto ou 

fenômeno experimental será observado, ou seja, deve-se identificar neste processo o que 

é relevante para a observação. Nestes termos, a descrição aparece como um passo inicial 

significativo da construção do conhecimento, já que o objeto ou fenômeno é descrito tal 

como ele é. 

Apesar da descrição científica estar centrada nos fatos, de forma que toda uma 

comunidade, independentemente de suas próprias ideias, possa estar de acordo sobre a 

observação de determinado fenômeno (MARQUEZ, 2005), esta habilidade deve ser bem 

trabalhada na escola, já que uma descrição cotidiana pode ser bem diferente. Como 

exemplo, ao observar a diminuição do nível de um reservatório do qual não foi 

acrescentada nem retirada água, podemos ter descrições diferentes, como por exemplo, 

“a água desapareceu” ou “a água evaporou”. Nos dois casos são feitas pequenas 

descrições do fato, no entanto, a segunda possui uma carga teórica mais profunda, 

qualificando a comunicação do ponto de vista científico. 

Algumas pesquisas, a partir de concepções que envolvem a natureza da ciência e 

do conhecimento científico, exploram o caráter diverso da comunicação científica, no 

qual, observações são carregadas de teorias e concepções já formadas no indivíduo que 

interferem na interpretação do que é observado (BORGES, 1996; PRAIA ET AL, 2002).  

 Para Carvalho (1998, p. 22), no momento em que os alunos contam o que fizeram 

para o professor e para a classe e descrevem suas ações, vão estabelecendo, em 

pensamento, as próprias coordenações conceituais, lógico-matemáticas e causais. Ainda 

para essa autora (CARVALHO, 2004), eles começam a tomar consciência das 

coordenações dos eventos. Pensando no que fez, para poder falar, para contar para o 

professor e para a classe, o aluno vai fazendo ligações lógicas, estabelecendo conexões 

entre as suas ações e reações dos objetos. 
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Para Veslin (1988), descrever é citar acontecimentos sem estabelecer relações 

entre eles, pelo menos de forma explícita. Vale esclarecer que essa definição não 

apresenta a habilidade de descrever como uma ação realizada de qualquer maneira, à pura 

sorte, mas que acompanha alguma ideia de organização que o indivíduo que descreve tem 

em mente. 

As situações que envolvem atividades práticas experimentais possuem uma série 

de padrões teóricos pré-estabelecidos que o aluno possa ter domínio em maior ou menor 

grau. Em primeiro lugar, o estudante pode ter um conhecimento do conteúdo conceitual 

associado ao experimento, por exemplo, numa atividade que envolve o pêndulo simples, 

os conceitos associados à força resultante, movimento periódico, movimento harmônico 

simples, entre outros, são decisivos para que o observador compreenda a necessidade de 

avaliar ou medir o período de oscilação ou o comprimento do pêndulo para descrever o 

movimento. Outros aspectos conceituais que podem influenciar na decisão do que pode 

ser descrito é o conhecimento de grandezas físicas, erros experimentais, relação entre 

grandezas, entre outros.  

Além do conteúdo conceitual, a descrição demanda outras habilidades, chamadas 

cognitivas que estão relacionadas à observação como identificar, comparar e classificar o 

que realmente precisa ser descrito em um processo experimental. Tomamos como 

exemplo, a seguinte situação: uma barra de ferro aquecida pode mudar de cor, portanto, 

em que medida a descrição sobre essa mudança é importante para observar o fenômeno 

da dilatação térmica, considerando que este seja o objeto de estudo atual? 

Descrever pode também ser definido como “representar objetos ou fatos com 

palavras, desenhos ou outros sistemas de signos” (LÓPEZ, 1998), de forma que permita 

ao receptor fazer uma representação exata do que é descrito (JORBA ET AL, 2000). É 

importante frisar que são mais complexas e estabelecem um maior grau de 

desenvolvimento, descrições que abarcam o julgamento de características não materiais 

do objeto a ser descrito, qualificando a prática experimental como atividade que pode 

“materializar” diversas qualidades associadas ao objeto de estudo, como a análise de 

semelhanças e diferenças (comparação) e determinação de categorias (classificação). 

Jorba et al (2000) propõe uma definição mais completa da habilidade de descrever 

como produzir proposições ou enunciados que enumerem qualidades, propriedades, 

características de um objeto ou fenômeno. Além disso, este autor apresenta critérios de 

validez, complexidade e associações com outras habilidades, necessários a elaboração de 

uma boa descrição, como vemos na figura 3. Jorba et al (2000) definem uma série de 
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Fonte: Jorba et al, 2000 

Figura 3 - Associação entre a habilidade de descrever e outras habilidades 

habilidades cognitivo-linguísticas que são ativadas como elementos transversais entre a 

base de operações cognitivas e o processo de ensino e aprendizagem. Com vistas a não 

haver confusão entre os conceitos de descrever e explicar, é realizado nesse trabalho um 

amplo esforço para diferenciar estas duas habilidades de forma que descrever é definida 

como “produzir proposições ou enunciados que enumerem qualidades, características ou 

propriedades do objeto ou fenômeno observado” (JORBA ET AL, 2000, p. 34) e explicar 

é “produzir razões ou argumentos de forma ordenada e estabelecer relações entre eles 

para modificar um estado de conhecimento” (JORBA ET AL, 2000, p. 38). 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 4 apresenta uma relação adaptada deste trabalho (JORBA ET AL, 2000) 

no qual a habilidade cognitiva de observar está relacionada à habilidade de descrever, que 

por sua vez associa-se a produção textual.  

Além da definição já apresentada, Jorba et al (2000) especificam indicadores 

essenciais para desenvolver uma descrição. Para este autor, a descrição é válida se o 

receptor tem uma ideia exata do que é descrito e varia sua complexidade se o objeto de 

estudo é concreto ou abstrato, simples ou complexo, presencial ou não, vivenciado ou 

não, observável ou não. Isto implica em: 
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a) Observar. 

b) Comparar e encontrar as semelhanças e diferenças. 

c) Identificar o essencial. 

d) Construir terminologia adequada. 

Na opinião de Núñez (2012): 

Na área da linguagem, na aprendizagem das ciências naturais, a 

descrição situa-se como um procedimento para representar e comunicar 

os objetos do conhecimento. É uma forma de expressar o observado, o 

conhecido, o imaginado. Esse procedimento é adequado para a 

proposição das teorias científicas e, na aprendizagem das ciências, 

auxilia o entendimento e a construção dos conceitos científicos 

envolvidos. A descrição deve permitir a reprodução mental do objeto, 

do fenômeno ou do processo científicos. Mas é importante considerar 

que, na atividade criativa, a descrição traz consigo a novidade como 

forma de produzir transformações no objeto do conhecimento. 

Para Sanmartí (2007) incluir a habilidade de descrever em aulas de Ciências 

Naturais provoca uma melhor consolidação da “forma de olhar” um determinado 

fenômeno. Neste processo, a observação é condicionada a partir do modelo teórico que 

se pretende construir e junto com a descrição permitirá o desenvolvimento de outros 

textos ou discursos como a explicação, por exemplo. 

A descrição está fortemente associada às habilidades cognitivas, como observar, 

comparar, classificar e identificar (figura 4). Observar e descrever em atividades práticas 

experimentais pode desencadear uma série de procedimentos que associados aos 

conteúdos científicos, permitem que os alunos construam entidades, estabeleçam 

semelhanças e diferenças, situem o cenário de observação a partir de uma teoria 

(SANMARTÍ, 2007) e desenvolva formas mais elaboradas de se comunicar. 

Descrever é apresentar as características dos objetos, ou seja, atribuir qualidades 

a um processo ou fenômeno físico observado. Constitui uma forma superior da percepção 

visual e requer o uso de palavras adequadas que possibilitem criar a representação 

desejada como objeto da comunicação (NÚÑEZ, 2012). Uma das finalidades da educação 

científica é permitir aos alunos a assimilação das diversas maneiras de utilizar a 

linguagem científica, ou seja, aprender a raciocinar a natureza, observá-la e falar sobre 

ela, o que constitui uma parte importante do fazer científico. Nesse contexto, descrever é 

uma habilidade fundamental.  

Descrever é uma habilidade essencial para desenvolver a linguagem da ciência e 

poder representar os fatos e os processos científicos. Ensinar a descrever com as palavras 

mais apropriadas, fazendo uso dos termos e expressões mais ajustados à linguagem 
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Figura 4 - Habilidades cognitivo-linguísticas como elementos associativos entre descrever 

e produzir textos 

cientifica, corrobora com o desenvolvimento dos alicerces para a aprendizagem das 

ciências naturais e dos conceitos científicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Jorba et al, 2000 

 

A descrição é um elemento da comunicação. Ela expressa com exatidão o que foi 

observado em um fenômeno natural ou processo científico (DUVAL, 1997) ou relaciona 

um fato observado num determinado nível de organização com outro inferior, levando à 

mudança de escala (VESLIM, 1988). 

 A partir desse levantamento sobre as habilidades de observar e descrever no 

ensino de ciências naturais considera-se um ponto de partida para a busca de um 

referencial teórico-metodológico que seja capaz de colocar em prática uma estratégia de 

ensino que permita a formação dessas habilidades tanto para alunos do ensino básico 

quanto para estudantes que cursam níveis posteriores e que não formaram adequadamente 

essas habilidades até este período. 
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 Em primeiro lugar, as ações de observar e descrever não se separam. São dois 

procedimentos interligados por um aspecto cognitivo, de interiorização de uma atividade 

(observar) e comunicativo, de exteriorização (descrever). Neste caso, consideramos que 

observar é uma habilidade cognitiva que é ativada sempre que houver a necessidade de 

se descrever um objeto ou fenômeno. Descrever então é classificada como habilidade 

cognitivo-linguística, já que está diretamente associada a produção de uma tipologia 

textual específica, o texto descritivo. 

2.3 ATIVIDADES PRÁTICAS EXPERIMENTAIS E A ESCRITA: ELEMENTOS 

DA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA PARA APRENDER CIÊNCIAS 

Os textos descritivos têm um papel específico na atividade escolar, uma vez que 

entre as finalidades desta tipologia textual destaca-se a de determinar propriedades ou 

características dos objetos, comparar e localizar diferenças e semelhanças, encontrar 

propriedades gerais, reconhecer propriedades suficientes, definir conceitos, descrever 

processos, etc. (PRAT, 2000).  

 É comum este tipo de texto entrar na composição de outras tipologias como a 

narração, a explicação ou a argumentação em textos didáticos presentes em manuais 

escolares e livros didáticos, representando objetos, processos, fenômenos e os 

caracterizando ou situando no tempo e espaço. 

PRAT (2000) define a estrutura de um texto descritivo: 

a) O elemento de coesão é, sobretudo, a organização dos elementos no 

espaço, já que costumeiramente organiza-se a informação do geral ao 

concreto, de cima para baixo, da esquerda para a direita, etc., segundo o 

objeto ou processo que se descreve.  

b) Abundância de adjetivos e de estruturas de comparação. Precisão no uso 

do léxico, abundâncias de orações predicativas. 

Essas características conduzem a atividade de elaboração de um texto descritivo 

a partir de uma orientação pré-estabelecida articulada com os padrões linguísticos das 

ciências naturais e as propriedades do texto. Independente da área do conhecimento, as 

propriedades textuais podem ser classificadas em quatro (4) categorias (CASSANY, 

1987): adequação, coerência, coesão e gramática. 

A primeira categoria, a adequação de um texto é composta por duas vertentes: a 

variedade e o registro do que está sendo comunicado.  
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Quanto à variedade, o texto pode ser dialético ou padronizado. Neste caso, textos 

com as expressões que serão compreendidas e interpretadas por todos os componentes de 

um grupo são classificados como padronizado e de maneira oposta; aqueles que 

possibilitarem mais de uma interpretação. Os textos descritivos precisam ser objetivos, 

portanto, confere-se a essa modalidade uma adequação quanto à variedade padronizado. 

A adequação como característica de textos descritivos leva em consideração as 

classificações quanto ao registro da descrição, sendo subdividida em pares, de forma que 

o primeiro desses pares é composto pelo confronto dialético entre o geral e o específico, 

determinado pela amplitude do tema que se escreve. As Ciências Naturais, assim como 

mais especificamente a Física, compreende uma área de conhecimento específica em que 

os significados das palavras são típicos deste segmento. 

Outro traço importante sobre o registro de um texto, é que ele pode ser oral ou 

escrito, ou seja depende do canal de comunicação. Considerando os objetivos deste 

trabalho, o tipo de descrição que se está estudando é a descrição escrita, como forma de 

se avaliar a assimilação da habilidade de descrever. 

Outro par dialético presente na adequação de um texto é a relação estabelecida 

entre o objetivo e o subjetivo, presente na finalidade do texto. Em geral, a finalidade de 

um texto descritivo escrito é informar o leitor, portanto, neste caso, deve-se ser objetivo 

e imparcial. Já para os casos cuja finalidade é convencer, situação muito comum dos 

textos explicativos e argumentativos, em geral, se é parcial e subjetivo. 

A relação entre os participantes da comunicação, ou seja, os interlocutores, 

influencia na escola quanto a formalidade do texto. Considerando as inferências a respeito 

da adequação de um texto, considera-se que os textos científicos descritivos analisados 

neste trabalho devam ser padronizados, específicos e escritos, com a finalidade de 

informar. 

A segunda caraterística de um texto é a coerência, que nada mais é do que a 

propriedade que o autor de um texto tem de selecionar as informações relevantes 

conforme a finalidade da descrição para organizar a estrutura comunicativa de uma 

maneira determinada. No caso dos textos descritivos em ciências naturais esta coerência 

está associada aos objetivos da observação, determinados anteriormente à escrita do texto 

e às ações necessárias para realizar tal descrição. 

Sendo assim, um texto descritivo coerente é aquele em que o seu desenvolvimento 

segue um plano de observação, realizando-se todas as ações necessárias para se completar 

a descrição, conforme definido pelas regras próprias das Ciências Naturais. 
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A coesão é a terceira característica que deve ser avaliada em um descritivo. 

Conceituamente é a propriedade do texto que conecta as diferentes frases entre si como 

mecanismos que asseguram a interpretação de cada uma em relação às demais, garantindo 

a compreensão global do texto. Conforme esclarece Cassany (1987, p.31): 

Sem formas de coesão, o texto seria uma lista inconexa de frases 

e a comunicação teria grandes possibilidades de fracassar, já que 

o receptor deveria conectar as frases por si só, sem nenhuma 

indicação o emissor com uma elevada margem de erro.  

Além dos conectores, pontuação e das relações semânticas entre palavras, os quais 

são auxiliados por repetições e anáforas, típicos de todos os tipos de texto, a coesão do 

texto descritivo também é corrobarada pela utilização de elementos específicos que 

permitem a organização dos elementos da descrição no tempo e espaço. 

A quarta categoria consiste em utilizar a morfossintaxe e o léxico para que sejam 

produzidas orações bem formadas, utilizando corretamente as normas ortográficas e 

linguísticas. Trata-se da correção gramatical do ponto de vista da língua portuguesa mas 

também de um cuidado em como essa correção atinge os textos descritivos na atividade 

científica. As características de um texto descritivo estão apresentadas, resumidamente, 

no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Características de um texto descritivo 

ADEQUAÇÃO COERÊNCIA COESÃO 
CARACTERÍSTICAS 

GRAMATICAIS 

VARIEDADE 

padronizado 

REGISTRO 

específico 

escrito 

informativo 

formal 

Focada nos 

objetivos da 

observação e nas 

ações necessárias 

para descrever.  

Utilização correta de 

conectores, pontuação, 

repetições e anáforas. As 

frases são curtas e 

justapostas e  os 

elementos da descrição 

são organizados no 

tempo e espaço do mais 

geral ao concreto. 

SUBSTANTIVOS 

Precisão léxica  

ADJETIVOS 

Bastante utilizados 

VERBOS 

Principalmente verbos 

de ligação no tempo 

presente 

ADVÉRBIOS 

De lugar 

ORAÇÕES  

Predicativas nominais  

Fonte: Cassany (1987) 

 



54 
 

Todos os textos descritivos compartilham algumas características fundamentais 

reveladas em sua estrutura e seleção de elementos constituintes. A estrutura se apresenta 

no próprio objeto de descrição, tratando-se, do ponto de vista formal de um grupo de 

elementos que formam as qualidades e partes do objeto a ser descrito. Uma boa descrição 

se baseia na unidade, na coerência e coesão com que as partes e qualidades se conectam 

entre elas (FARELLO e BIANCHI, 2012, p. 48). 

A seleção dos elementos constituintes confere aos estudantes a decisão de 

descrever aquilo que é útil para a eficácia da comunicação. Uma descrição muito longa, 

maçante e exaustiva não é sinônimo de completude, por isso, é importante que se faça um 

plano de observação para se estabelecer quais são as caracterísiticas que devem ser 

realçadas no processo de descrição de um objeto ou fenômeno. 

Para que se estabeleça corretamente esse compartilhamento, Prat e Izquierdo 

(2000) propõem um modelo de orientação para a elaboração de textos descritivos, 

baseando-se em quatro perguntas fundamentais, mostradas a seguir, no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Base de orientação para descrever 

O que dizer? 

Implica em negociar 

significados. 

Enumerar qualidades, propriedades, características 

de um objeto, fenômeno ou processo. 

O que fazer? 

Operações que comporta a 

habilidade de descrever 

• Observar. 

• Identificar o que é essencial 

• Comparar  

• Definir 

• Ordenar 

Qual resultado obter? 

São os critérios de resultado. 

• Um texto que possibilite fazer uma ideia do 

objeto, fenômeno ou processo descrito.  

• O número de propriedades ou características é 

suficiente, assim como os conhecimentos 

representados.  

• Os conhecimentos expressos são aceitáveis.  

• O léxico é adequado a área do conhecimento e 

ao objetivo estabelecido. 

Como se contruir o texto? 

Refere-se a organização do 

discurso. 

• Determina-se um título. 

• Inicialmente faz-se uma apresentação e depois 

se desenvolve. 

• As sentenças devem ser curtas, coordenadas e 

justapostas, separadas por ponto.  

Fonte: Prat e Izquierdo (2000) 
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Em conjunto com a orientação é necessário realizar o controle da avaliação da 

produção de textos, como forma de estabelecer critérios qualitativos de análise da 

produção textual.  Neste aspecto, descrever possui uma estrutura lógica que permite 

estabelecer a sua qualidade, conforme os seguintes indicadores: 

a) Relevância: As descrições devem ser consistentes na referência aos 

objetos e fenômenos, os quais devem ser expressos de forma clara e 

precisa para que o leitor possa descobrir e compreender o assunto e as 

intenções do autor do texto descritivo.  

b) Conclusão: A caracterização do objeto e fenômeno é composta por uma 

quantidade adequada de propriedades, as quais, sempre que necessário 

devem ser acompanhadas de esquemas, gráficos, equações e tabelas. 

c) Precisão: O léxico deve ser utilizado com a exatidão exigida pelas Ciências 

Naturais, principalmente quando as palavras tiverem significados 

diferentes da linguagem coloquial. As propriedades relativas aos objetos e 

fenômenos devem ter significados compartilhados pela comunidade 

científica. 

d) Volume: O volume caracteriza pelas características essenciais da 

habilidade a ser formada. No texto descritivo, forma-se a habilidade de 

descrever, como cognitvo-linguística, com uma transferência significativa 

para o desenvolvimento cognitivo da habilidade de observar.  

e) Organização de texto: O texto descritivo evolui do geral para o específico, 

iniciando-se por uma exposição genérica, que posteriormente, se 

desenvolve por partes. A sintaxe é simples, relacionando diferentes 

características, título, gráficos, legendas e esquemas traduzem de forma 

mais coesa a ideia global do texto. 

A descrição é uma atividade escrita utilizada no ensino de todas as áreas do 

conhecimento.  Os professores, em geral, estimulam os alunos a descreverem seja para 

resolver um exercício, um problema ou fazer um relatório de um trabalho de campo ou 

atividade prática experimental. Na escola, grande parte das avaliações utilizadas como 

controle de aprendizagem também são escritas. Como afirma Sutton (2003): 

Quero enfatizar que as ideias acerca do que significa fazer ciência 

têm mudado muito nas últimas décadas. A ideia dos estudantes 

acerca de que o descobrimento é um processo simples e a 

linguagem é apenas um meio para apresentar o novo é 

inadequada. Para ensinar nos dias de hoje a natureza da atividade 
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científica aos cidadãos, deveríamos enfatizar que equipamentos 

como microscópios, telescópios e espectrômetros não são tão 

importantes por si sós. Falar, observar e escrever é tão importante 

como manipular esses aparatos. De alguma forma, o lápis do 

cientista é mais importante que qualquer outro equipamento de 

laboratório. 

A aprendizagem nas Ciências Naturais passa pela assimilação da linguagem 

específica dessa área do conhecimento. Assimilar as formas de ver, pensar e falar sobre 

ciência está relacionado à atividade de comunicar-se nessa área do conhecimento, como 

forma de desenvolver a cultura científica. Aprender a escrever sobre ciência é semelhante 

à aprendizagem de um novo idioma, uma vez que a linguagem científica possui rotinas 

específicas que, em geral, são diferentes da linguagem utilizada no cotidiano. 

Professores de Ciências Naturais escrevem seus planejamentos, notas de aulas e 

unidades didáticas como o resultado de sua prática profissional.  Pesquisadores da área 

de Ciências Naturais desenvolvem o conhecimento científico escrevendo artigos, teses e 

diversos tipos de texto para comunicar o percurso e os resultados de pesquisas. Na 

consolidação de um conhecimento não apenas são importantes as ideias e os experimentos 

que possibilitam obter e avaliar evidências, mas também as discussões entre cientista que 

põem à prova as novas maneiras de comunicar o novo saber e os escritos que possibilitam 

esta comunicação.  

Da mesma forma, os estudantes estudam Ciências Naturais realizando tarefas 

escolares não apenas para aprender conceitos e identificar fenômenos, portanto, escrever 

lhes permite dar um melhor significado a estes conceitos e fenômenos. Neste aspecto, 

aprender Ciências Naturais significa aprender a escrever sobre esta área do conhecimento. 

Um exemplo simples que podemos apresentar é sobre a diferença que haveria 

entre a descrição de um fenômeno da natureza, como o arco-íris, elaborada por um físico, 

o qual será influenciado pelo conhecimento que tem de óptica, para um artista ou mesmo 

um aborígene. O conhecimento e preparação prévios de ambos, para descrever tal 

fenômeno a partir da observação, foram diferentes e apesar das retinas conjugarem a 

mesma imagem, certamente as descrições serão bem diferentes. 

Na constituição do conhecimento científico é extremamente importante dar 

atenção a como se realiza descrições de objetos e fenômenos observados, dando 

legitimidade a essa descrição e ao seu controle de qualidade. Sendo assim, a linguagem 

escrita tem duas principais funções: 
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a) Atribuição de sentidos aos fatos, ou seja, é uma maneira de comparar 

diversas descrições e considerar a mais adequada. 

b) Possibilidade do conhecimento relacionado aos elementos obtidos em 

uma observação possa ser discutido e disseminado. 

Considerando essas funções, vale salientar que, diferente da linguagem utilizada 

no cotidiano, existe uma grande especificidade no vocabulário científico. O significado 

de termos como força, energia, vetor e campo constitui-se como uma variedade funcional 

de nosso idioma caracterizada por um novo significado e que são fundamentais para uma 

comunicação que se desenvolvem temas específicos. Segundo Borsese e Santos (2005), 

o léxico científico, a partir de suas características gerais como precisão terminológica, 

semântica inequívoca e simplicidade sintática, se individualiza como um subcódigo 

técnico. 

O estilo linguístico típico das Ciências Naturais, fundamentado na padronização 

das constituições sintáticas, permite um grande grau de exatidão informativa, tornando o 

texto claro e preciso. 

O processo de escrita de um texto científico ou relacionado às Ciências Naturais 

que trate do procedimento de descrever deve possibilitar ao estudante a assimilação da 

linguagem específica que caracteriza esta área do conhecimento, para que este evolua de 

uma linguagem natural para outra que possa ter um significado unívoco, objetivo, sem 

ambiguidades.  

O processo de escrita científica contém uma distinção entre duas possibilidades 

de habilidades linguísticas que podem interferir na realização de uma descrição científica. 

Em primeiro lugar, existem os processos mais simples, muitas vezes mecânicos, que 

permitem o reconhecimento de símbolos gráficos, da organização e posicionamento de 

palavras e orações dentro do texto, da aplicação correta das regras gramaticais, entre 

outros. Uma segunda categoria está relacionada a processos mais complexos que 

demandam reflexão e criatividade, seleção de elementos constituintes do texto e o 

planejamento de sua estrutura. Estre trabalho foi organizado focalizando estes últimos 

processos sem o descuido dos primeiros. 

Esta decisão está relacionada ao fato de que escrever em Ciências Naturais tanto 

inclui o conjunto de conhecimentos da linguagem científica, ou seja, os léxicos 

científicos, como o conjunto de estratégias comunicativas que os estudantes utilizam para 

escrever um texto. Conforme apresentam Borsese e Santos (2005), a utilização da 
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linguagem natural no contexto científico está submetida a duas dificuldades diretamente 

associadas a duas características da linguagem científica: 

a) A necessidade da introdução de um léxico específico. 

b) A peculiaridade da estrutura lógico-sintática dos enunciados. 

A evolução da linguagem científica de forma escrita é entendida de forma 

semelhante à explicada por Borsese e Santos (2005) como categorias de análise de nível 

de assimilação da escrita científica. Esses níveis são: 

a) Descrição genérica: tradução das ciências em termos da linguagem 

comum. 

b) Descrição específica: Existe a presença de fragmentos da linguagem 

científica que os autores chamam de “microlíngua”, no entanto se 

emprega principalmente a linguagem comum. 

c) Descrição com formulação: A linguagem científica alcança uma 

coerência lógico-sintática tal que diminui fortemente o risco de 

ambiguidades. 

d) Descrição formal: A linguagem científica atinge o nível mais alto de 

comunicação com um alto grau de opacidade para o público leigo e de 

clareza e transparência para o especializado. 

A exposição de ideias, a discussão, a conversação são características da linguagem 

oral cuja dinâmica interativa e pontual possibilita um elevado grau de modificação nos 

significados à medida que é aplicada em novas experiências. Grosso modo, comunicar 

oralmente o resultado de uma observação terá resultados diferentes se a comunicação for 

imediata ou realizada algum tempo depois. 

Neste aspecto, é necessário realizar a atividade de escrever para estruturar as ideias 

e registrá-las, seja por meio de signos verbais, ilustrações gráficas, esquemas, tabelas, 

para posteriormente, realizar procedimentos de reminiscência do conteúdo escrito, para 

avaliar, recordar, comparar, entre outras ações de consulta que certamente serão mais 

difíceis de realizar por meio da comunicação oral, a qual requer a presença do indivíduo 

que forneceu a informação. Nesse aspecto, as descrições podem ser incrementadas por 

diversas representações semióticas, quais sejam: 

a) Desenho esquemático: O objeto, processo ou fenômeno é esboçado de 

forma simplificada por meio de uma figura ou esquema. 

b) Enumeração de dados: As informações referentes a uma propriedade 

ou medida de grandeza física são organizadas em tabelas ou fichas. 



59 
 

c) Gráficos: Utilizado para representar relações matemáticas entre dados 

quantitativos de grandezas físicas. 

d) Equação: Utilizada quando uma relação matemática entre grandezas 

físicas possui uma regularidade quantitativa. 

A partir do que foi exposto anteriormente, elaborou-se uma classificação quanto 

ao nível de escrita científica quanto ao procedimento de descrever. São levados em 

consideração dois indicadores relacionados ao léxico e à sintaxe científicos, como 

apresentados a seguir: 

a) CATEGORIA 1: Presença dos léxicos científicos de maneira formal, 

com a utilização de termos científicos com o significado determinado 

pelas Ciências Naturais. 

b) CATEGORIA 2: Presença de uma estrutura textual adequada associada 

à tipologia descritiva com a inclusão de todos os passos necessários para 

se realizar uma descrição. 

A combinação destas categorias estabelece quatro níveis de escrita científica 

propostas neste trabalho. O agrupamento destes níveis pode ser visto no quadro 5. 

O nível mais alto de escrita científica, a estruturada formal, estabelece que o 

estudante, escritor do texto, assimilou tanto o léxico científico como a estrutura de um 

texto descritivo, caracterizando uma situação satisfatória para o modelo apresentado. O 

domínio do léxico e da estrutura possibilita que a escrita seja elaborada com êxito em 

relação às exigências de um texto descritivo. No outro extremo, a escrita desestruturada 

informal é caracterizada pela ausência do léxico científico e da estrutura tipológica da 

descrição, tornando o texto inadequado para ser utilizado como comunicação das Ciências 

Naturais. Vale salientar que tal escrita pode ser adequada para outras situações como as 

que estão relacionadas ao cotidiano não escolar e não científico, no entanto, não vale para 

a escrita científica. 

A escrita desestruturada formal revela que o estudante assimilou o léxico 

científico, mas o mesmo não aconteceu com a estrutura característica da tipologia textual. 

Esta situação pode ser um indicador do não desenvolvimento das estratégias adequadas 

para utilizar o conhecimento que tem dos termos científicos na descrição de uma situação 

experimental concreta. De forma contrária, a escrita estruturada informal demonstra um 

domínio da estrutura textual por parte do estudante, mas este não assimilou ainda o léxico 

científico. 
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Quadro 5 - Níveis de escrita quanto ao domínio do léxico científico e da estrutura do texto 

  ESCRITA 

ESTRUTURADA 

FORMAL 

ESCRITA 

ESTRUTURADA 

INFORMAL 

ESCRITA 

DESESTRUTURADA 

FORMAL 

ESCRITA 

DESESTRUTURADA 

INFORMAL 

LÉXICOS 

CIENTÍFICOS 

FORMAIS 

SIM NÃO SIM NÃO 

ESTRUTURA 

TEXTUAL 

ADEQUADA 

SIM SIM NÃO NÃO 

Fonte: Acervo pessoal do autor  

 

Considerando as diversas características da descrição, como elementos 

primordiais da escola, parte-se para uma discussão paralela e muito importante para a 

formação do professor de Física nos dias atuais. A assimilação da habilidade de descrever 

como conhecimento profissional.  
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3 A HABILIDADE DE DESCREVER E A FORMAÇÃO INICIAL EM FÍSICA: 

RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA A PROSISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

Neste capítulo aborda-se a formação inicial do professor de Física, bem como o 

conhecimento profissional necessário para se lograr avanços na profissionalização 

docente. Considerando o foco do trabalho, sempre que possível, são feitas considerações 

acerca das atividades práticas experimentais e a formação da habilidade de descrever. 

Após a introdução ao capítulo realiza-se uma discussão sobre o desenvolvimento 

histórico da formação inicial do professor de Física em nosso país para em seguida, 

caracterizar a profissionalização da docência na formação inicial e o conhecimento 

profissional docente.  

Para acompanhar os desafios que a escola enfrenta neste século, pesquisadores na 

área de educação tem proposto mudanças nos formatos de formação inicial e continuada 

como uma nova agenda para a pesquisa para a formação docente (ZEICHNER, 2009) 

para que seja possível formar o professor e profissionalizar o ensino (RAMALHO ET AL, 

2004) para atender as novas realidades sociais impostas pela sociedade do conhecimento 

(MARCELO, 2006). 

Segundo Núñez e Ramalho (2008), o termo “profissionalização” apresenta 

diversos sentidos, segundo os contextos específicos de seu uso, definindo-se pelas 

relações dialéticas das características objetivas e subjetivas que pautam os processos de 

construção de identidades profissionais. A profissionalização é uma forma de representar 

a profissão como processo contínuo/descontínuo ao longo da história da docência. 

A formação inicial docente deve ser fundamentada em princípios de naturezas 

distintas capazes de estabelecer hipóteses de progressão na construção de um paradigma 

que supere determinadas abordagens de ensino, conhecimento e crenças dos professores. 

Para Marcelo (2009), existe um grande senso comum pedagógico, que deve ser 

mobilizado com o objetivo de esclarecer e ensinar ao futuro professor a ter uma reflexão 

crítica sobre tais crenças, já que estas podem influenciar na metodologia empregada para 

aprender a ensinar e na interpretação e valorização que estes farão de suas experiências 

na formação. 

3.1 A PROFISSIONALIZAÇÃO DA DOCÊNCIA E A FORMAÇÃO INICIAL 

Uma referência adequada para estabelecer uma crítica aos atuais modelos de 

formação inicial no Brasil foi estabelecida por Ramalho et al (2004). Segundo estes 
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autores, a formação inicial segue um modelo hegemônico de formação (MHF) que segue 

as seguintes características, como orientadoras da formação docente: 

a) Treinamento de habilidades (identificadas como competências); 

b) Conteúdos descontextualizados da realidade profissional, fragmentados, 

reveladores de uma formação acadêmica fragilizada; 

c) Distância do objeto da profissão (do processo educativo da escola), com 

uma evidente dicotomia teoria/prática, com o criticado estágio terminal 

e com escassos momentos para mobilizar saberes da profissão na prática 

real. 

A falta de articulação entre os saberes profissionais e o modelo formativo 

apresentado tem contribuído para o insucesso, não apenas para o estudante iniciar sua 

atividade profissional, como também para realizar seu desenvolvimento profissional ao 

longo da sua carreira. Esse desenvolvimento profissional é formado por um conjunto de 

fatores que impedem o professor de avançar em sua vida profissional, influenciada pela 

formação inicial, já que diversos programas, projetos, estágios, entre outras situações, 

permitem que o estudante tenha experiência de sala de aula e de vivências profissionais 

ainda no período inicial de sua formação. 

Apesar do desenvolvimento profissional subsidiar a consolidação e a reconstrução 

das identidades dos professores que ensinam ciências naturais, sendo, portanto, muito 

importante em iniciativas de formação continuada, a formação inicial deve contribuir com 

os primeiros passos para um desenvolvimento profissional adequado. Conforme explicam 

Núñez e Ramalho (2010), esse desenvolvimento profissional é: 

Processo de maturação e consolidação das potencialidades 

pedagógicas do professor, nas suas relações com as influências 

formativas.  Expressa-se no trânsito do professor em diferentes 

estágios de generalização de todos os aspectos sócio profissionais 

que estruturam a sua identidade profissional. 

 Esse desenvolvimento consiste num processo dialético, ou seja, ocorre por meio 

de sucessivos estágios de superação, com bases na reflexão crítica da própria prática, por 

meio da qual o estudante passa de uma etapa cujas decisões são superficiais e espontâneas 

para outro mais evoluído em que a compreensão e a teorização de sua prática tornam-se 

conscientes e autorreguladas. Conforme aponta Bolívar e Bolívar-Ruano (2012): 

O ensino requer um conjunto de habilidades que os futuros 

professores devem aprender e demonstrar antes de assumir uma 

sala de aula. Requer identificar um conjunto de competências 

docentes, fundamentadas para assegurar um bom ensino. Em 
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lugar de generalidades, estas habilidades devem referir-se a 

práticas específicas de gerir o ensino ou ensinar os conteúdos. 

 A contribuição da formação inicial com o desenvolvimento profissional pode ser 

relevante no momento em que existam iniciativas de formar o estudante para as situações 

práticas reais da escola. Nesse aspecto, precisam ser agregados os saberes profissionais, 

as concepções, as atitudes e os valores da prática profissional, considerando-os como 

integrantes da formação inicial do professor de Física, afinal de contas, as finalidades da 

educação científica e o conteúdo a ser ensinado condicionam a ação docente e as 

estratégias de ensino. 

Em resposta ao modelo de formação tradicional (MHF), Ramalho et al (2004) 

apresentam um Modelo Emergente da Formação (MEF), pautado no que se segue, 

segundo Núñez e Ramalho (2010): 

a) A profissionalização da função docente é chave nos processos de 

construção de novas identidades dos professores do ensino médio nos 

contextos da atividade profissional. O estado da arte da educação em 

Ciências mostra que o ensino de ciências é uma atividade profissional; 

b) A profissionalização é resultado da dialética de duas dimensões: a 

profissionalidade e o profissionalismo. A profissionalidade se relaciona 

com o saber do professor, enquanto o profissionalismo com o ser 

professor. 

c) A profissionalização docente se dá através da convergência de 

referências ou modelos que se expressam através de metáforas do 

professor identificado como reflexivo, investigador e crítico. 

A análise dessas considerações sobre a profissionalização docente conduz este 

trabalho a estabelecer algumas dimensões relacionadas com a tese, as quais são 

apresentadas a seguir: 

a) A profissionalização como elemento de referência para ensinar utilizando 

atividades práticas experimentais no Ensino de Física. 

b) O estabelecimento de um conjunto de saberes necessários para a 

assimilação da habilidade de descrever como componente da 

profissionalidade docente. 

Compreende-se a profissionalidade docente como um processo interno de 

profissionalização através da qual o docente se apropria dos conhecimentos 



64 
 

indispensáveis à sua atuação profissional, ou seja, os saberes próprios de sua profissão, 

caracterizados principalmente pelos saberes pedagógicos e disciplinares.  

Ramalho et al (2004) consideram que a profissionalidade pode se apresentar como 

estado ou processo. Segundo estes autores a profissionalidade é o conjunto de 

características de uma profissão que tem natureza mais ou menos elevada segundo os 

tipos de ocupação. É a racionalização dos saberes e das habilidades utilizadas no exercício 

profissional que pode ser manifesta em termos de competência de um grupo, expressando 

elementos de profissionalização. 

Reflexões como estas contemplam a necessidade de se investir na formação e na 

profissionalização de um professor de Física que esteja preparado para as exigências de 

uma educação em uma sociedade da informação e do conhecimento e para as 

necessidades sociais da formação de um indivíduo que não está se preparando apenas para 

o acesso ao ensino superior, mas que precisa compreender e se comunicar utilizando as 

linguagens da ciência a fim de ocupar o seu lugar neste mundo e cobra das pessoas um 

maior conhecimento sobre ciência e tecnologia.  

Núñez e Ramalho (2010) defendem que os professores de ciências naturais devem 

ter uma sólida formação no conhecimento das disciplinas científicas, na didática das 

ciências naturais, sociologia e história das ciências de maneira que lhes possibilitem 

aplicar variadas estratégias de ensino, contribuindo para a educação científica dos alunos. 

Marcelo (2006) aponta uma transformação fundamental no perfil do professor que 

deve ser formado nesta sociedade: 

[...] um indivíduo que cria e coordena ambientes de aprendizagem 

complexos, envolvendo os alunos em atividades adequadas, de forma 

que eles possam construir sua própria compreensão do material de 

estudo e sejam parceiros no processo de aprendizagem. 

Ensinar Ciências não é apresentar o que a última geração de cientistas “descobriu” 

sobre esta área do conhecimento, nem ao menos mostrar as provas experimentais destas 

descobertas. É preciso que a ciência seja percebida pelo aluno como uma atividade 

humana, permeada por preconceitos e competitividade. 

Os elementos que devem configurar a formação de um profissional em ciência são 

requisitos totalmente diferentes dos que devem reunir um profissional que se dedique à 

investigação científica. Para se estruturar o ensino baseado em conhecimentos científicos, 

é necessário organizar um plano novo para a preparação dos professores (TALÍZINA, 

1986). 
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Pretende-se, neste capítulo, explorar de maneira introdutória, quais são as 

necessidades e como elas podem estar relacionadas às complexas iniciativas de formação 

e profissionalização do professor de Física para o ensino médio. A relevância dessa 

problemática é corroborada por Oliva (2004): 

Do ponto de vista da formação de professores, tem-se investigado 

bastante sobre as ideias do professor a respeito do conteúdo científico, 

da natureza da ciência e das suas crenças pedagógicas sobre o ensino de 

ciência. No entanto, menos esforço tem sido dedicado a discutir o 

conteúdo que deve ser tratado na formação de professores de ciências, 

que estratégias devem ser utilizadas durante todo o processo e como se 

deve avaliar neste contexto. 

 Esta realidade pode promover um desequilíbrio entre o que e como o professor 

deve ensinar e aprender. O importante nessa discussão não é apenas aumentar as 

possibilidades de formação, ampliar a quantidade de vagas em cursos de licenciatura e 

formação continuada, mas sim lograr um salto qualitativo a respeito da formação do 

professor e como este profissional, egresso de uma licenciatura, pode transformar sua 

prática pedagógica para se adaptar a uma nova realidade de educação e sociedade. 

 Não se trata de fazer mais do mesmo, de reproduzir discussões que foram 

realizadas no último século e que quase nunca representaram uma transformação efetiva 

da escola e de seus professores. É necessário pensar em um planejamento que promova 

uma melhor associação entre a pesquisa em ensino de Física e a formação docente com a 

própria práxis da formação e com a busca do professor por uma identidade profissional 

em um mundo globalizado. 

 É necessário buscar alternativas que não relativizem os conhecimentos específicos 

e que permita a formação de um profissional capaz de inovar, transformar e selecionar 

bem os conteúdos sem simplificar ou transmitir erros graves para os alunos e não ser um 

simples repetidor mecânico dos livros didáticos (CARRASCOSA ET AL, 2008).  

 Os cursos de formação inicial precisam preparar o futuro professor para "saber 

ensinar ciência" e para o nosso caso específico “ensinar física”, ou seja, a formação deve 

envolver o desenvolvimento, condução e avaliação de estratégias de ensino que 

promovam o aprendizado. Saber ensinar, nesse entendimento, implica ter o domínio de 

conceitos básicos, procedimentos e atitudes que compõem os documentos curriculares 

que gerenciam a escola, bem como os conhecimentos específicos que integram sua área 

de conhecimento. 

 Marcelo (2009) faz uma análise crítica de relatórios internacionais sobre ensino e 

políticas educacionais destacando pontos negativos na implantação de reformas 
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curriculares. Neste trabalho, procura-se de uma maneira sutil mostrar, entre outras coisas, 

o contrassenso que é apresentar ao professor o que ele deve fazer em pacotes prontos ao 

mesmo tempo em que se prega a criatividade e autonomia deste profissional. Segundo 

este autor: 

[...] as evidências dos relatórios internacionais mostram que as políticas 

de reforma educacional executadas em muitos países deterioraram as 

condições de trabalho dos docentes, causando desmoralização, 

abandono da profissão e absentismo, tendo, tudo isso, um impacto 

negativo na qualidade da educação que se oferece aos alunos. 

Em relação à formação de professores entendemos que o desenvolvimento 

profissional e consequentemente a formação de uma identidade, ocorre em várias 

dimensões. Aprender sobre inovações curriculares implica que o profissional associe o 

novo conhecimento a essas dimensões a partir do fenômeno da contradição dialética e, 

portanto, o conhecimento construído por este pode sofrer alterações mantendo as 

características de sua identidade que não entraram em contradição com as novas 

informações. 

No contexto da profissionalidade docente, Ramalho et al (2004) vinculam este 

conceito às ideias emergentes sobre o professor reflexivo, crítico e pesquisador. Segundo 

esses autores, essas referências convergem para o fazer profissional competente do 

professor e são ferramentas para o seu desenvolvimento profissional (RAMALHO ET 

AL, 2004, p. 23).  

3.2 A PROFISSIONALIDADE E OS SABERES DOCENTES PARA 

ENSINAR FÍSICA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

A evolução da área de Didática das Ciências como comunidade científica permitiu 

o desenvolvimento de uma extensa literatura que inclui as concepções dos professores de 

Física sobre o ensino dessa disciplina no ensino médio, incluído temas como quais 

conteúdos ensinar, a natureza da ciência, aprendizagem dos alunos. 

Numa perspectiva mais geral, Marcelo (1992) faz uma análise da formação inicial 

do professor para o ensino médio articulada com o modelo de profissional que detém 

determinados conhecimentos, habilidades, atitudes e disposições próprias para atuar neste 

nível de ensino. Para esse autor algumas premissas devem ser satisfeitas para que este 

intento seja possível: 

a) Qualquer reforma na formação inicial de professores tem de considerar 

que modelo de profissional da educação deseja-se formar.  
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b) Este modelo de profissional tem que ser especificado em relação aos 

conhecimentos, habilidades e atitudes que deve possuir nas diferentes 

áreas disciplinares. 

c) O conhecimento do professor é construído na interação com o ambiente 

de aprendizagem que proporciona a formação de professores. 

d) Existem diferentes níveis de análise do conhecimento profissional dos 

professores que é necessário saber para desenvolver no professor em 

formação. 

e) As diferentes disciplinas ou especialidades incorporam estruturas de 

conhecimento específicas que devem ser conhecidos pelos professores. 

f) O conhecimento sobre o conteúdo de uma disciplina é insuficiente para 

um ensino que procura ensinar os alunos a compreender, assimilar e 

desenvolver-se. 

g) É importante prestar mais atenção, conceitualmente e empiricamente, à 

maneira que os professores "transformam" o conhecimento que possuem 

da matéria em conhecimento "ensinável" e compreensível para os alunos. 

 No Brasil, a última reforma curricular associada aos cursos de licenciatura em 

Física foi legalmente conduzida pela Resolução CNE/CES 9, de 11 de março de 2002 que 

regulamenta as Diretrizes Nacionais Curriculares para os cursos de Física (BRASIL, 

2001) e institui ao egresso dos cursos de Física, independente da área de atuação, o 

seguinte perfil geral: 

O físico, seja qual for sua área de atuação, deve ser um 

profissional que, apoiado em conhecimentos sólidos e atualizados 

em Física, deve ser capaz de abordar e tratar problemas novos e 

tradicionais e deve estar sempre preocupado em buscar novas 

formas do saber e do fazer científico ou tecnológico. Em todas as 

suas atividades a atitude de investigação deve estar sempre 

presente, embora associada a diferentes formas e objetivos de 

trabalho. 

As diretrizes supracitadas denominam o profissional físico oriundo de um curso 

de licenciatura como físico-educador cujo perfil específico deve superar o perfil das 

antigas licenciaturas, que estavam apenas orientadas para o Ensino Médio Formal. De 

acordo com o parecer (BRASIL, 2001), o físico-educador: 

[...] dedica-se preferencialmente à formação e à disseminação do 

saber científico em diferentes instâncias sociais, seja através da 

atuação no ensino escolar formal, seja através de novas formas de 
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educação científica, como vídeos, “software”, ou outros meios de 

comunicação.  

O profissional egresso de uma licenciatura em Física deve desenvolver algumas 

habilidades essenciais durante sua formação inicial para atender a diversidade de 

atividades que pode desenvolver como profissional de educação. As Diretrizes Nacionais 

Curriculares para os Cursos de Física (BRASIL, 2001) definem essas competências 

como: 

a) Dominar princípios gerais e fundamentos da Física, estando 

familiarizado com suas áreas clássicas e modernas. 

b) Descrever e explicar fenômenos naturais, processos e equipamentos 

tecnológicos em termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais. 

c) Diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas físicos, 

experimentais ou teóricos, práticos ou abstratos, fazendo uso dos 

instrumentos laboratoriais ou matemáticos apropriados. 

d) Manter atualizada sua cultura científica geral e sua cultura técnica 

profissional específica. 

e) Desenvolver uma ética de atuação profissional e a consequente 

responsabilidade social, compreendendo a Ciência como conhecimento 

histórico, desenvolvido em diferentes contextos sócio-políticos, culturais 

e econômicos. 

No estabelecimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, são expostos de 

maneira mais particular, conhecimentos de natureza conceitual específico da área do 

conhecimento, procedimental, associados às habilidades que devem ser formadas e 

atitudinal com um foco maior na forma como o profissional deve reagir na vivência do 

seu ser com o mundo que o rodeia.  

Para haver uma razoável articulação entre essas dimensões do conteúdo, 

pesquisadores em ensino de ciências atingiram, há algum tempo, um elevado consenso 

sobre a necessidade de modificar as estratégias de ensino fundamentadas na simples 

metodologia da transmissão e recepção dos conhecimentos conceituais por outras em que 

a orientação da aprendizagem seja feita por uma investigação dirigida, favorecendo a 

participação ativa dos estudantes na reconstrução destes conhecimentos (VILCHES e 

GIL-PÉREZ, 2007).  

Uma formação científica permite que o professor seja inovador, supere a condição 

de mero repetidor mecânico dos conteúdos do livro didático, e modifique sua prática 
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pedagógica, selecionando acertadamente os conteúdos que serão abordados, 

simplificando-os sem produzir e transmitir erros graves aos estudantes (CARRASCOSA 

ET AL, 2008).  

As diretrizes nacionais curriculares para os cursos de Física estabelecem também 

habilidades específicas que devem necessariamente estar incluídas nas estratégias de 

formação inicial que compõem os cursos de licenciatura. São elas (BRASIL, 2001): 

a) Planejar e desenvolver diferentes experiências didáticas em Física, 

reconhecendo os elementos relevantes às estratégias adequadas. 

b) Elaborar ou adaptar materiais didáticos de diferentes naturezas, 

identificando seus objetivos formativos, de aprendizagem e 

educacionais. 

De acordo com a resolução discutida aqui (BRASIL, 2001) as demais habilidades 

e competências específicas devem ser elaboradas pelas próprias Instituições de Ensino 

Superior (IES), conferindo a estas últimas toda a autonomia para, a partir das diretrizes, 

construir o conteúdo curricular levando em consideração as exigências dos mercados 

nacionais e locais. Apesar desta autonomia, estas diretrizes apontam também vivências 

essenciais para que o processo de formação possa acontecer de maneira mais integrada, 

como por exemplo, ao final da formação, o egresso deve ter realizado experimentos em 

laboratórios; tido experiência com o uso de equipamento de informática; feito pesquisas 

bibliográficas para identificar e localizar fontes de informação relevantes; entrado em 

contato com ideias e conceitos fundamentais da Física e das Ciências através da leitura 

de textos básicos; tido a oportunidade de sistematizar seus conhecimentos e seus 

resultados em um dado assunto através de, pelo menos, a elaboração de um artigo, 

comunicação ou monografia e; participado da elaboração e desenvolvimento de 

atividades de ensino. 

A realidade da formação de professores que se prepara para as demandas sociais 

e educacionais do século XXI tem que está atenta para que o professor aprenda a ensinar 

para uma sociedade do conhecimento (MARCELO, 2009). Esta situação requer uma 

maior articulação entre as pesquisas em Educação e Ensino de Ciências com a prática 

profissional em sala de aula. Para ZEICHNER (2009): 

Há ampla concordância de que a pesquisa sobre formação docente 

tem tido muito pouca influência na definição de políticas e na 

prática em cursos de formação de professores. Tanto os 

formadores de professores quanto os gestores empreendem seu 
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trabalho de delinear e aperfeiçoar políticas e cursos sem muita 

consideração [...] a outras instituições ou à literatura de pesquisa.  

 Zeichner (2009) apresenta uma revisão sobre a necessidade da pesquisa 

educacional na área de formação docente nos Estados Unidos, cujo objetivo fundamental 

é aproximar a comunidade científica dos professores formadores e gestores das 

instituições para que haja maior comunicação no trato das preocupações mais profundas 

sobre a formação de professores para as escolas daquele país. Este autor propõe uma nova 

agenda de pesquisa para a área de forma que atendam os seguintes critérios: 

a) Definição clara e consistente de termos; 

b) Descrição completa da coleta de dados e métodos de análise e dos 

contextos onde a pesquisa é realizada; 

c) Pesquisas situadas em relação a relevantes referenciais teóricos; 

d) Desenvolvimento de mais programas de pesquisa; 

e) Maior atenção ao impacto da formação docente sobre a aprendizagem e 

práticas dos professores; 

f) Pesquisas que liguem a formação docente ao aprendizado do aluno; 

g) Portfólio completo dos estudos, que inclui abordagens multidisciplinares 

e multimetodológicas para investigar as complexidades da formação 

docente; 

h) Desenvolvimento de melhores medidas do conhecimento e desempenho 

do professor; 

i) Pesquisas que examinem a preparação do professor em diferentes 

conteúdos além de Matemática e Ciências e, ao levarem em conta os 

assuntos ensinados, investiguem os efeitos dos cursos de formação 

docente e de seus componentes; 

j) Análise mais sistemática das alternativas claramente identificáveis na 

formação docente, usando controles compatíveis ou testes aleatórios 

como estudos distintos ou em associação com estudos de caso em 

profundidade; 

k) Mais estudos de caso minuciosos sobre cursos de formação docente e 

seus componentes.  

A proposta de uma nova agenda para a pesquisa na formação de professores 

proposta por Zeichner (2009) demonstra uma preocupação crescente em investir na 

melhoria da qualidade das investigações desta área. Nessa perspectiva, Carrascosa et al 
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(2008) atribui ao professor de ciências, além de um profundo conhecimento do conteúdo, 

possuir conhecimentos que fazem parte do corpo teórico da Didática das Ciências, 

aproximando-se das principais linhas de investigação desde o início de sua formação. 

Esses conteúdos científicos são:  

a) Saber dirigir o trabalho com os alunos e como conseguir manter um clima 

adequado em sala de aula. 

b) Saber como avaliar não apenas os alunos, mas também o trabalho e o 

comportamento do professor em sala de aula, analisando os resultados 

com o propósito de melhorar os processos de ensino e aprendizagem.  

c) Saber selecionar os conteúdos mais adequados e dominar critérios para 

justifica-los e sequenciá-los. 

d) Saber que é possível aumentar o interesse dos alunos pela ciência. 

A Física então, assim como outras áreas, possui uma estrutura própria para 

desenvolver o conhecimento. O primeiro desafio para um estudante da licenciatura em 

Física poder desenvolver sua atividade docente está no domínio do conhecimento 

específico desta área do conhecimento que deve ser percebido como condição necessária, 

mas não suficiente, para compor o conhecimento profissional. Este conhecimento, deve 

estar associado diretamente ao fazer pedagógico específico, ou seja, ensinar física para 

que haja uma aprendizagem de qualidade por parte dos alunos e que esses possam se 

desenvolver. 

Os saberes docentes ou conhecimento profissional do professor, como 

componentes de sua profissionalidade docente, podem ser considerados sinônimos para 

os fins desse trabalho. 

 Atualmente pode-se perceber uma grande variedade no conhecimento 

pedagógico do professor quanto as suas concepções acerca do ato de ensinar, bem como 

sobre a natureza da ciência e o processo que permite seu desenvolvimento. Muitas 

pesquisas tratam dos saberes ou conhecimentos docentes (TARDIF, 2000; 

CARRASCOSA ET AL, 2008; MELLADO ET AL, 1997; SHULMAN, 1986 e 1987; 

PORLÁN ET AL, 1997).  

O saber docente é um conhecimento plural, constituído de diferentes saberes 

advindos das escolas de formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana.  No 

contexto da formação inicial do professor de Física, é possível incluir essas três fontes de 

saberes, principalmente em disciplinas que envolvem o conhecimento pedagógico 
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específico como Instrumentação para o Ensino de Física, Prática de Ensino de Física ou 

nos Estágios Supervisionados. 

 Os conhecimentos docentes como saberes da atividade profissional, associados à 

formação, segundo Tardif (2000) são: 

a) Saberes da formação profissional: científicos e eruditos, estes são 

transmitidos durante o processo de formação, incluindo conhecimentos 

pedagógicos e os métodos de ensino específicos da disciplina.  

b) Saberes disciplinares: relativos a cada área específica, produzidos 

historicamente pela comunidade científica.  

c) Saberes curriculares: são associados à maneira como os conhecimentos 

construídos socialmente serão trabalhados na escola. Esta categoria é 

geralmente administrada pelas instituições educacionais e são 

convertidos em documentos orientadores como projeto pedagógico e 

orientações curriculares  

d) Saberes experienciais: resultado do exercício da atividade profissional é 

a experiência do docente em sua vivência cotidiana. 

 Conhecer profundamente o conteúdo específico a ensinar é complexo e envolve 

diversos conhecimentos profissionais, como os listados a seguir, segundo Carrascosa et 

al (2008): 

a) Ter conhecimentos sobre a história das ideias científicas, úteis para 

contribuir com uma melhor abordagem do assunto e os problemas que 

produziram a construção do conhecimento científico, como esses 

conhecimentos se articulam e quais são os obstáculos epistemológicos 

para a compreensão por parte dos alunos. 

b) Conhecer as estratégias metodológicas empregadas na construção dos 

conhecimentos, ou seja, a forma como os cientistas abordam os 

problemas, as características de maior destaque na atividade científica, 

os critérios de aceitação e validação das teorias científicas, dentre outros 

procedimentos. 

c) Conhecer as interações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e 

meio ambiente, associadas à construção do conhecimento científico, sem 

ignorar o papel social da ciência e a complexidade que envolve tomada 

de decisões sobre o tema. 
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d) Ter algum conhecimento do desenvolvimento científico e tecnológico 

recente assim como de perspectivas futuras, para poder transmitir uma 

visão dinâmica e aberta da ciência. 

e) Adquirir conhecimentos de áreas relacionadas com a disciplina 

específica, não completamente, mas para garantir a abordagem de 

problemas que envolvem mais de uma disciplina curricular e relacionar 

esses conteúdos. 

f) Saber selecionar conteúdos adequados, para dar uma visão correta da 

ciência, acessíveis aos alunos e direcionados e capazes de despertar 

interesse.  

g) Estar preparado para aprofundar e adquirir novos conhecimentos, em 

particular compreender o significado físico dos conceitos que serão 

ensinados e ser capas de em primeiro lugar explica-los qualitativamente. 

Segundo Mellado et al (1997) professores em formação iniciam seus estudos 

universitários dotados de conhecimentos, concepções, atitudes e regras sobre ciência e o 

processo de ensino e aprendizagem que precisam ser refletidas durante a formação inicial. 

Esta reflexão se faz necessária, mas não suficiente no processo de apender a ensinar 

ciência já que a prática deste futuro professor pode não corresponder aos saberes 

desenvolvidos. Esses autores associam a componente acadêmica estática dos cursos de 

formação com a componente dinâmica do desenvolvimento profissional. 

As habilidades descritas anteriormente, como componentes do conhecimento 

profissional, demonstram uma semelhança com as dimensões do conteúdo que devem ser 

dominadas pelo professor, propostas por Shulman (1986), que correspondem às 

categorias de conhecimento específico do conteúdo, conhecimento pedagógico do 

conteúdo e conhecimento curricular. Numa ampliação deste trabalho, Shulman (1987) 

indica que o profissional de educação que se dedica à docência, desenvolve pelo menos 

sete categorias de conhecimento profissional. Fazendo uma leitura crítica dessas 

categorias, adaptando à realidade do ensino de Física, podemos resumi-las da seguinte 

maneira: 

a) Conhecimento do conteúdo: tradicionalmente, esse é o conhecimento 

mais explorado, trata-se do conhecimento disciplinar específico, 

disseminado nos tradicionais manuais didáticos. Para superar os aspectos 

mais tradicionais do desenvolvimento desse conhecimento que, grosso 

modo, se caracterizam pelas estratégias de transmissão e recepção, a 
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formação inicial pode contribuir a partir de métodos que permitam a 

atualização dos conteúdos escolares a partir de uma transposição 

adequada não dos conteúdos de Física clássica mais das novas 

descobertas científicas que transformaram nossa sociedade no último 

século.  

b) Conhecimento pedagógico geral: são referências teóricas utilizadas para 

justificar, planejar, executar e avaliar a prática pedagógica. Orientam a 

complexidade da aprendizagem de conteúdos científicos a partir de 

pressupostos gerais da didática e da psicologia e consiste em um forte 

aliado para direcionar os objetivos e as finalidades do ato de ensinar 

Física no ensino médio.  

c) Conhecimento curricular: estruturado pelo domínio de como o conteúdo 

disciplinar é orientado pelo projeto pedagógico escolar e as diversas 

instâncias institucionais que gerem a educação. No Brasil, existem 

orientações curriculares nacionais que representam cujo estudo deve 

fazer parte dos programas das licenciaturas como ferramenta essencial 

para o trabalho docente. 

d) Conhecimento dos estudantes e suas características: O nível de 

heterogeneidade e diversidade presente na escola do século XXI exige do 

professor uma maior atenção para administrar necessidades, interesses e 

aspirações individuais com as dimensões coletivas que se apresentam em 

sala de aula. Em disciplinas como a física, a pouca articulação entre teoria 

e prática e a dificuldade de se adaptar a linguagem específica da 

disciplina pode afastar os estudantes que não sintam “aptidão” para esse 

conteúdo, demandando do professor estratégias de ensino e 

aprendizagem a partir destra realidade. 

e) Conhecimento dos contextos: conhecimento da escola, da comunidade e 

das questões sociais que envolve a realidade dos alunos, suas 

perspectivas e todas as dimensões que podem ou não se associar ao 

ensino da disciplina.  

f) Conhecimento dos fundamentos, objetivos, fins e valores educacionais: 

Estra dimensão presta atenção especial à especificidade do nível de 

ensino em que o profissional está inserido, para o nosso caso em 



75 
 

particular, o ensino de Física no ensino médio como parte integrante da 

educação básica.  

g) Conhecimento pedagógico do conteúdo: corresponde ao conteúdo 

científico corretamente transformado em objetos de ensino. São 

incluídas, nessa dimensão do conhecimento, estratégias específicas de 

ensino como, por exemplo, a experimentação, demonstrações, 

alfabetização científica, entre outros.  Para Núñez (2012), essa categoria 

de saber é considerada como um elemento essencial que distingue um 

especialista do professor.  

Esse conhecimento profissional é, em geral, produzido como resultado da 

justaposição de quatro tipos distintos de saberes desenvolvidos pelo profissional, em 

situações nem sempre coincidentes e por isso, estão isoladas uma das outras na memória 

dos sujeitos e são expressos em diferentes tipos de situações profissionais ou de formação 

profissional (PORLÁN, ET AL, 1997). As dimensões do conhecimento para esses autores 

são: 

a) Saberes acadêmicos – conjunto de concepções disciplinares e 

metadisciplinares desenvolvidas pelos professores a partir dos conteúdos 

escolares tradicionais, do conhecimento psicopedagógico e didático e 

saberes epistemológicos (conhecimento e suas relações com a realidade). 

b) Saberes baseados na experiência - conjunto de ideias conscientes 

desenvolvidas pelos professores durante o exercício profissional sobre os 

diferentes aspectos dos processos de ensino e aprendizagem tais como a 

aprendizagem dos alunos, a metodologia, a natureza dos conteúdos, o 

papel do planejamento, as finalidades e objetivos desejáveis, entre outros. 

c) Rotinas e scripts de ação – referem-se ao conjunto de esquemas tácitos que 

predizem o curso imediato dos acontecimentos na sala de aula e da forma 

padrão de lidar com eles. 

d) As teorias implícitas - um conjunto de supostos implícitos, de ordem 

epistemológica, ontológica e conceitual, que podem explicar o porque das 

crenças e atitudes profissionais, associadas à categorias teóricas externas, 

embora os professores, em geral, não tenham consciência das relações 

entre sua prática e estas teorias. 
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 Estes conhecimentos, cuja articulação é mostrada no esquema do quadro 8, são 

dependentes de uma relação dialética entre níveis racional e empírico, bem como entre os 

níveis explícito e tácito.  

  

Quadro 6 - Dimensões e componentes do conhecimento profissional a partir da 

interação e integração de saberes 

 

Fonte: Porlán et al, (1997) 

 

As diversas dimensões do conhecimento profissional conduzem à reflexão de que 

formação de um professor de ciências no geral e de Física em particular, supera a 

expectativa de que o futuro docente “aprenda a ensinar” apenas o corpo conceitual da 

disciplina.  

 A utilização de atividades práticas experimentais no Ensino de Física e o 

investimento na formação de habilidades cognitivo-linguísticas como descrever devem 

ser articulados às concepções atuais de saberes docentes necessários à atuação 

profissional do docente nessa disciplina. As competências e habilidades necessárias para 

o desenvolvimento desse conhecimento na formação inicial do professor devem ser 

identificadas e planejadas como recursos formativos dessa formação, permitindo ao 

licenciando o contato com os diversos saberes profissionais ainda no período de 

aprendizagem. 

 Via de regra, as sociedades mais evoluídas atribuem um grande valor ao nível de 

formação de seus cidadãos, de forma que, os saberes e o conhecimento podem promover 

uma maior autonomia, inovação e empreendedorismo entre indivíduos que receberam 

uma formação adequada às exigências do mundo atual, constituindo-se assim, como 

pilares de organização social. No entanto, como afirma García (2009), os conhecimentos 

têm data de validade, e isso nos obriga, agora mais que nunca, a estabelecer garantias 
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formais e informais para que os cidadãos e profissionais atualizem constantemente sua 

competência, ou seja, vivemos em uma sociedade que exige dos profissionais uma 

permanente atividade de formação e aprendizagem. 

 É neste aspecto que, durante a formação inicial, pode-se estabelecer critérios para 

que o estudante e futuro professor possa ter uma preparação adequada para o início da 

sua atividade profissional na docência da disciplina de Física e possa também estar 

preparado para as diversas transformações que ocorrerão durante sua vida profissional. 

Os estudantes da licenciatura em Física têm crenças, ideias e concepções 

associadas à atividade prática experimental e à aprendizagem de habilidades que revelam 

a sua história como estudante desde os primeiros anos do ensino fundamental, entre outros 

fatores relacionados à vida cotidiana. 

A formação inicial deve promover criticamente um diagnóstico dessas ideias 

assimiladas pelos estudantes e confrontá-las com o conhecimento profissional 

estabelecido para o Ensino de Física, de forma que as necessidades e motivações dos 

estudantes estejam vinculadas ao contexto do exercício da prática profissional. 

Carrascosa et al (2008), entendem que a formação inicial do professor em 

Ciências Naturais deve ser concebida para colaborar com a transformação do 

“pensamento espontâneo” dos estudantes da licenciatura sobre as questões pedagógicas, 

concepções estas que foram construídas durante os anos que foram estudantes na 

educação básica. Nesse sentido, a não existência de iniciativas concretas, acabam levando 

à reprodução de práticas inadequadas, vivenciadas por eles mesmos, durante a formação 

escolar, de forma acrítica. 

Investigar o conhecimento de licenciandos constitui uma estratégia importante 

para tomar decisões futuras sobre a formação inicial. Para Daling-Hammond (2000) a 

aprendizagem dos estudantes depende, sobretudo, do que os professores conhecem e 

podem fazer. Segundo essa autora, para que os estudantes da educação básica assimilem 

e desenvolvam novos conhecimentos, habilidades e atitudes, é necessário que os 

professores já tenham desenvolvido essas dimensões do conhecimento para poder 

ensinar. Neste caso, qualquer iniciativa de aprendizagem dos futuros professores deve 

diagnosticar o que os estudantes já assimilaram, quanto ao conteúdo que será ensinando 

na educação básica.  

A conexão entre o conhecimento do conteúdo (saber em si) e seu equivalente 

conhecimento pedagógico (saber fazer) possibilita redesenhar as atividades práticas 

experimentais para que o estudante da licenciatura possa realizar tais atividades a partir 
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das finalidades estabelecidas neste trabalho. A articulação entre esses dois saberes, com 

contribuições do conhecimento pedagógico geral e curricular, forma o conhecimento 

didático, ou seja, aquele que possibilita o saber ensinar a partir do saber e do saber fazer. 

O conhecimento didático relacionado às atividades práticas experimentais deve 

conter as finalidades e as rotinas pedagógicas utilizadas para realizar a correta 

transposição entre a experimentação realizada pelos cientistas para a desenvolvida na 

escola. Neste aspecto, conforme as finalidades apresentadas para as atividades 

experimentais neste trabalho: 

a) As atividades práticas experimentais são aquelas em que a mediação é 

realizada pelo próprio objeto de estudo. 

b) Diferentemente das atividades práticas de campo, nas experimentais há 

controle de variáveis. 

c) A finalidade das atividades práticas experimentais é a assimilação do 

objeto de estudo em forma de atividade interna. 

d) As atividades práticas experimentais são de natureza investigativa. 

e) As atividades práticas experimentais devem ser orientadas por situações 

problema. 

Quanto aos saberes necessários para a assimilação da habilidade de descrever 

como componentes de sua profissionalidade docente, o estudante deve compreender que 

o procedimento de descrever faz parte do conhecimento do conteúdo de Física, já que a 

descrição é uma fase importante de qualquer pesquisa da área como representação 

linguística de observações científicas. Neste caso, o estudante deve assimilar na formação 

inicial o domínio destes procedimentos, ou seja, habilidades necessárias para que os 

processos de aprendizagem dirigidos por eles, no futuro, sejam conscientes e com 

qualidade suficiente para que os seus alunos aprendam. 

O conhecimento é integrado, no entanto, deve-se pensar em como as dimensões 

relacionadas à atividade profissional se associam à formação dessa habilidade geral. Em 

primeiro lugar, o conceito e as ações necessárias para se realizar o procedimento de 

descrever corresponde ao conhecimento do conteúdo, ou seja, faz parte do 

desenvolvimento histórico da Física enquanto ciência natural.   

A atividade de colocar em prática o conceito e as ações estabelecidas pela área de 

conhecimento em uma situação problema escolar, como por exemplo, uma atividade 

experimental para descrever um objeto ou fenômeno como uma tarefa de aprendizagem, 

ativa-se a dimensão do conhecimento pedagógico do conteúdo.  
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Para realizar a atividade de aprendizagem que resulta na assimilação desta 

habilidade, utiliza-se um método, embasado nos pressupostos teóricos da Pedagogia.  

Neste caso, entra em cena o conhecimento pedagógico geral. Neste trabalho, este 

conhecimento está ligado à escola histórico-cultural, com foco na orientação para 

assimilar a habilidade de descrever, a partir dos pressupostos da Teoria da Assimilação 

por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos, estabelecida por P. Ya. Galperin. Nesta 

dimensão inclui-se também todo conhecimento necessário para desenvolver os processos 

de planejamento, execução e controle da atividade de aprendizagem. 

A composição do conhecimento didático necessário para realizar a atividade 

docente como conteúdo de sua a profissionalidade é apresentada na figura 5, como uma 

composição dos conhecimentos do conteúdo, pedagógico do conteúdo e pedagógico 

geral. Este conhecimento permite ao estudante o domínio da realização do processo de 

aprendizagem mobilizando as três dimensões da atividade profissionais que estão 

conectas ao objeto de aprendizagem. 

A articulação entre esses conhecimentos não apenas pode ser realizada em uma 

atividade de aprendizagem como também para uma unidade curricular inteira, ou mesmo, 

em situações mais ideias para todo um curso de formação inicial de professores. No 

entanto, ainda vivemos um período em que disciplinas relacionadas a essas três 

dimensões são desarticuladas e posicionadas nos currículos como se umas não estivessem 

associadas às outras, notadamente na formação inicial do professor de Física. 

A formação inicial de professores de Física deve com isso favorecer a articulação 

entre os conhecimentos desenvolvidos pela própria Física, como área específica do 

conhecimento, da Didática das Ciências em particular o ensino de Física e da Pedagogia, 

com suas diversas influências de áreas como a psicologia, Filosofia, Sociologia, entre 

outras. Essa articulação pode garantir a formação de um professor mais preparado para 

realizar sua atividade profissional, contribuindo para a diferenciação tão desejável para 

definir o profissionalismo docente. 
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Figura 5 - Articulação entre categorias de conhecimento profissional para descrever 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

  Na busca de uma referência para a profissionalidade docente, percebe-se que os 

teóricos que discutem os saberes profissionais convergem, de maneira significativa 

quanto à importância das dimensões do conhecimento. As aproximações epistemológicas 

mais relevantes estão relacionadas à propriedade que o docente adquire quanto ao 

conteúdo disciplinar e às particularidades pedagógicas gerais e específicas inerentes à sua 

atividade profissional. 

Neste sentido, o conhecimento necessário para a docência em nosso objeto de 

estudo, a formação da habilidade de descrever em atividades práticas experimentais, está 

relacionado à articulação dos saberes ou conhecimento do conteúdo (CARRASCOSA ET  

AL, 2008; NÚÑEZ e  RAMALHO,  2010), saberes ou conhecimento pedagógico geral ou 

do conteúdo (SHULMAN, 1986, 1987; PORLÁN,  ET AL, 1997;  TARDIF, 2002).  

Durante a formação inicial o conhecimento do conteúdo pode não ser ainda 

completamente assimilado, no entanto, as regularidades comuns ao conhecimento 

pedagógico, seja geral ou específico, servem de modelo para os conteúdos específicos 

que não puderem ser assimilados durante essa formação. O aprofundamento dos 
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conteúdos deve ser direcionado para o que é ensinado no nível médio e não para níveis 

posteriores à graduação.  

Estratégias de formação que estejam vinculadas ao conhecimento necessário para 

ensinar física deve conduzir o estudante da formação inicial a desenvolverem três atitudes 

integrantes das ações profissionais realizadas pelo futuro docente: a reflexão, a pesquisa 

e a crítica (RAMALHO ET AL, 2004). 

  O estudante reflexivo em formação é aquele que, durante o processo formativo, 

está orientado para assimilar uma competência reflexiva sobre sua prática docente, ao 

invés de adquirir informações científicas, didáticas e psicopedagógicas, 

descontextualizadas da prática educativa que permeará sua atividade docente futura. 

Pode-se inferir, a partir da leitura de alguns autores (SHÖN, 2000; ALARCÃO, 2003) 

que a materialização dessa atitude se dá através de quatro operações: 

a) O conhecimento na ação. 

b) A reflexão na ação. 

c) A reflexão sobre a ação.  

d) A reflexão para a ação. 

Essa orientação, é explicado por Imbernon (2001): 

A formação terá como base uma reflexão dos sujeitos sobre sua 

prática docente, de modo a permitir que examinem suas teorias 

implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., 

realizando um processo constante de autoavaliação que oriente 

seu trabalho. A orientação para esse processo de reflexão exige 

uma proposta crítica da intervenção educativa, uma análise da 

pratica do ponto de vista dos pressupostos ideológicos e 

comportamentais subjacentes. (2001 p.48-49). 

 Não é difícil perceber que, para essa ideia ser colocada em prática, os estudantes 

da Licenciatura em Física precisam ter acesso às práticas pedagógicas durante todo o 

curso, seja como observador ou executor da atividade pedagógica. Além disso, as 

disciplinas da área de física, didática geral e didática específica precisam estar mais 

articuladas com a finalidade de uma aproximação do produto final cujo lugar é a sala de 

aula. 

O conhecimento na ação refere-se aos saberes interiorizados, ou seja, conceitos 

interiorizados como conhecimento, ações assimiladas como habilidades e atitudes 

incorporadas como valores, advindos da atividade acadêmica e que são naturalmente na 

atividade prática cotidiana do professor. O simples contato do aluno da formação inicial 
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com a sala de aula real ou com iniciativas da formação básica, mesmo que de forma não 

planejada, pode desenvolver o conhecimento na ação de forma inconsciente e mecânica. 

No caso deste trabalho, o conhecimento na ação refere-se a duas dimensões. Em 

primeiro lugar, o aluno da formação inicial em Física precisa ter o conhecimento do 

conceito de descrever e das ações necessárias para realizar esse procedimento.  

A reflexão na ação ocorre durante a realização da própria ação pedagógica. É nela 

que o estudante da Licenciatura em Física tem contato com as ações típicas do ser 

professor e, a partir daí, estabelecer conexões para este indivíduo interiorizar o 

conhecimento que está implícito nas ações de natureza didático-pedagógica. Refletir na 

própria ação é um instrumento importante para o professor desenvolver seus esquemas, 

conceitos e estratégias, permitindo uma flexibilidade na ação pedagógica e no 

enfrentamento dos desafios impostos pela complexidade da interação com a prática 

pedagógica. 

Refletir durante a ação de executar uma atividade experimental requer verificar se 

a descrição está sendo realizada conforme um planejamento inicial da própria ação. Esse 

planejamento orientado para as ações necessárias e suficientes para se descrever nestas 

atividades, pode ser de fundamental importância para a aquisição da estrutura deste 

procedimento. 

Considerando que a reflexão não ocorre apenas no momento da ação pedagógica, 

mas requer uma atenção cíclica do profissional no processo de planejar, executar e avaliar 

sua própria prática, refletir, neste caso, implica pensar sobre todas as etapas do processo 

pedagógico. A partir dessa ideia, a reflexão sobre a ação ocorre posteriormente à 

efetivação da atuação pedagógica, na expectativa de avaliar se o processo de 

aprendizagem ocorreu. 

A reflexão para a ação é desencadeada anteriormente à execução da ação 

pedagógica, através da tomada de decisões no momento do planejamento da ação que 

será desenvolvida. Na perspectiva deste trabalho, esse planejamento ocorre de duas 

maneiras. Primeiro, o professor planeja toda a ação pedagógica por meio de um sistema 

didático e, posteriormente, transfere esse planejamento para o aluno em forma de 

orientação. 

Neste aspecto a reflexão marca uma construção da prática profissional, ainda no 

processo de formação, permitindo ao futuro professor ainda na sua formação inicial 

compreender que deve aprender a ser professor não apenas nesse momento mas também 

ao longo de toda sua vida profissional. 
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Conforme Núñez e Ramalho (2010): 

Esse componente da formação docente procura construir uma 

epistemologia da prática, ao considerar a docência como uma 

profissão que se constrói na própria prática. A reflexão da prática, 

na prática e sobre a prática possibilita a conscientização sobre os 

processos de construção da atividade profissional, características 

do trabalho desse novo professor 

Refletir é a ação pela qual o futuro professor analisa seus pontos de vista e pensa 

sobre o que vai fazer, está fazendo ou já fez. É um procedimento mental que direciona a 

ação pedagógica e examina os resultados depois de sua execução. Por conseguinte, deve-

se considerar que a reflexão na formação inicial ocorre durante as ações de extensão, 

projetos, estágios, entre outros, não apenas no momento da execução, mas também, antes 

e depois. O estudante deve ser formado na Licenciatura em Física para o agir competente, 

situação que exigirá dele como professor a competência de refletir sobre suas alternativas 

e estratégias de maneira consciente e autônoma. Conforme aponta Talízina (2000, p. 47), 

a reflexão é a habilidade do indivíduo argumentar e explicar o que faz conscientemente. 

A formação inicial de professores de Física precisa permitir aos estudantes o 

acesso a instrumentos de análise e interpretação da sua própria ação pedagógica, 

principalmente em disciplinas da área de Ensino de Física, ao mesmo tempo em que a 

reflexão deve ser incentivada para a iniciação ao trabalho científico, durante essa 

formação. 

No suporte ao estudante reflexivo é preciso estabelecer critérios de criticidade da 

prática pedagógica no sentido de considerar a orientação por novas referências que 

possibilitam uma visão crítica desta prática. Neste aspecto, a verdadeira reflexão crítica 

origina-se e dialetiza-se na interioridade da “práxis” constitutiva do mundo humano 

(FREIRE, 1987, p. 8). Figura, nessa situação o estudante reflexivo e crítico. A reflexão 

crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria 

pode ir virando um discurso vazio e a prática em ativismo (FREIRE, 2002, p. 12). O 

estudante reflexivo e crítico está atento às dimensões teóricas e práticas da atividade 

pedagógica, construindo o seu profissionalismo diariamente. 

Na formação inicial do professor de Física, a reflexão crítica encerra uma função 

essencial na articulação do conhecimento específico com áreas do conhecimento afins 

como a psicologia da aprendizagem, a didática das ciências naturais, a história e a 

filosofia das ciências entre outras.  



84 
 

Esse profissional em formação da sua reflexão e de sua criticidade precisa ser 

também um estudante pesquisador.  A pesquisa, por fazer parte da atividade profissional 

docente, deve estar presente na formação inicial do professor de física. O estudante 

reflexivo, crítico e pesquisador, trata a pesquisa como uma ferramenta da reflexão crítica 

sobre sua prática pedagógica, desenvolvendo o seu conhecimento profissional a partir de 

novos saberes em busca de autonomia profissional. 

A título de conclusão, para ensinar Física, o desenvolvimento da profissionalidade 

docente não coaduna com a situação em que o professor domina apenas o conhecimento 

do conteúdo. O profissional oriundo da formação inicial deve ter desenvolvido 

habilidades para o ensino a partir dos fundamentos teóricos dessas habilidades e de como 

elas são utilizadas como prática profissional. Neste contexto, pode-se esclarecer que a 

reflexão, a crítica e a pesquisa podem estar presentes na rigorosidade metodológica e no 

uso de uma teoria de aprendizagem. Para satisfazer essa ideia, optou-se por investigar 

como o professor reorienta sua habilidade de descrever em Atividades experimentais a 

partir da Teoria da Assimilação por Etapas de P. Ya. Galperin. 

Nos próximos capítulos apresenta-se uma proposta de intervenção em que o 

conhecimento didático composto pelo conhecimento do conteúdo, pedagógico geral e 

pedagógico específico do conteúdo se articula em um sistema didático com formação da 

habilidade de descrever em atividades práticas experimentais na formação inicial do 

professor de Física, incentivando a formação desse futuro professor reflexivo, crítico e 

pesquisador. 
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4 A APRENDIZAGEM E A TEORIA DA ASSIMILAÇÃO POR ETAPAS DAS AÇÕES 

MENTAIS E DOS CONCEITOS 

A aprendizagem foi e continua sendo um assunto relevante para a escola histórico-

cultural fundada por Lev Semenovitch Vygotsky e desenvolvida por seus sucessores. 

Dentre estes, podemos destacar Alexei Nikolaevich Leontiev, autor da Teoria da 

Atividade e Piotr Yakovlevich Galperin, cujo trabalho é referência teórica para esta 

pesquisa. 

Neste capítulo, toma-se as ideias desenvolvidas pela psicologia histórico-cultural 

e a Teoria da Atividade, como pontos de partida para revelar o aparelho conceitual 

original desenvolvido por Galperin, cujo método de investigação colocou a aprendizagem 

como categoria central da pesquisa psicológica. A Teoria da Assimilação por Etapas das 

Ações Mentais e dos Conceitos, desenvolvida por Galperin, possibilitou analisar como os 

novos processos mentais surgem no contexto de atividades orientadas para os objetivos 

de aprendizagem, através da internalização gradual das ações realizadas pelos estudantes. 

Conforme explicam Arievitch e Haenen (2005), a originalidade do trabalho de Galperin 

reside na formação eficiente de novas ações nos contextos de laboratório e sala de aula, 

como necessária extensão das ideias de Vygotsky. 

Nesse capítulo, discute-se a teoria da assimilação, considerando quem foi P. Ya. 

Galperin, quais são os princípios e teses fundamentais desta teoria e como ela se articula 

à aprendizagem e à formação de habilidades. Aborda-se os três principais subsistemas da 

teoria, ou seja, a Base Orientadora da ação (B. O. A.) do tipo III, os indicadores 

qualitativos e as etapas de aprendizagem. 

4.1 GALPERIN, APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO DE HABILIDADES GERAIS: 

PRINCÍPIOS E TESES CENTRAIS DE SUA TEORIA 

Piotr Yakovlevich Galperin (1902-1988) nasceu em Tambov na Ucrânia, formou-

se médico em 1926 pelo Instituto de Medicina de Járkov, capital daquela república, 

especializando-se em neuropsiquiatria. Núñez e Oliveira (2012) relatam sobre o trabalho 

de Galperin neste período: 

Durante os estudos de medicina, trabalhou na clínica de doenças 

nervosas do Instituto Médico de Jarkov. Nesse contexto, realizou 

a primeira investigação sobre como a hipnose afeta os processos 

fisiológicos. Após completar seus estudos em medicina, em 1926, 

continuou a trabalhar como voluntário na clínica de Platonov, 

passando a estudar tratamentos feitos em ambulatórios de 

dependentes de drogas. 
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Considerado um eminente psicólogo da antiga União Soviética, deu continuidade 

as ideias de Vygotsky, doutorando-se em Ciências Psicológicas em 1936. Durante os 

estudos psicológicos que culminaram com o seu doutoramento trabalhou no Instituto de 

Psiconeurologia da Academia de Psiquiatria Ucraniana pesquisando as 

ilusões geométricas como elementos da atividade mental.  

Sua tese de doutorado, intitulada “As diferenças psicológicas no uso de 

instrumentos pelo animal e o homem” apresentou a distinção fundamental entre o 

domínio humano dos instrumentos como resultado da apropriação dos procedimentos 

elaborados de maneira social e histórica e reproduzidos pela cultura da simples utilização 

destes na atividade animal como meios auxiliares. 

Este período (1930-1936) caracteriza-se pela participação de Galperin, ao lado de 

outros jovens pesquisadores dos quais podemos destacar L. I. Bozhóvich, A. V. 

Zaporózhets, P. I. Zinchenko de um novo ciclo de investigações teóricas e experimentais, 

sob a orientação de A. N. Leontiev, dedicadas ao estudo da estrutura e à gênese da 

atividade humana, em especial, a atividade prática externa e seu papel na formação dos 

diferentes processos psíquicos, nos diferentes estágios de desenvolvimento ontogenético 

(NÚÑEZ e OLIVEIRA, 2012). 

Naquela época, Jarkov serviu de refúgio para cientistas que tentaram evitar o 

agitado centro de assuntos soviéticos (HAENEN, 2001), sediado em Moscou. É neste 

sentido que, além dos pesquisadores já citados, A. R. Luria e L. S. Vygotsky, membros 

juntamente com Leontiev da Troika, também são convidados para Jarkov, no entanto, o 

único a não ter uma participação mais efetiva foi o próprio Vygotsky pelas intensas 

viagens que fez nesse período entre Jarkov e Moscou e por já ter uma saúde muito 

debilitada que culminaria com sua morte prematura em 1934.  

Este grupo de pesquisadores que ficou conhecido como a Escola de Jarkov  

(HAENEN e ARIEVITCH, 2005; NÚÑEZ e OLIVEIRA, 2012) foi o primeiro na 

psicologia soviética a chamar a atenção para o conceito de "atividade" (KOZULIN, 

1990). Segundo Núñez e Oliveira (2012), essa preocupação era compatível com o 

princípio marxista-leninista do trabalho como fator essencial para o desenvolvimento 

humano e com o desafio de formar o homem novo no contexto da Revolução Socialista. 

Galperin utiliza as ideias de Vygotsky, atribuindo um papel crucial à atividade 

humana, articulando a categoria atividade, desenvolvida pela Escola de Jarkov, aos 

princípios da mediação e internalização atribuídos à obra de Vygotsky. Segundo Leontiev 

(1978, p. 77): 
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Na psicologia soviética o conceito de internalização é vinculado 

geralmente com o nome de Vygotsky e seus sucessores, os quais 

se devem importantes investigações sobre este processo. Nos 

últimos anos as etapas sucessivas e as condições de transformação 

orientadas para um objetivo “não espontâneo” das ações externas 

(materializadas) em ações internas (mentais) tem sido estudadas 

com um detalhe especial por P. Ya. Galperin. 

Eventos importantes como a morte de Vygotsky, a mudança da capital da Ucrânia 

para Kiev e a promulgação por parte do partido comunista de um decreto apresentado 

sobre “distorções na pedologia”, criticando severamente os trabalhos de Vygotsky, 

influenciaram para o fim da Escola de Jarkov. Galperin continua trabalhando no Instituto 

de Psiconeurologia tratando de doentes crônicos na clínica de psiquiatria. Quando Jarkov 

foi ocupada pelos alemães em 1941, este instituto foi transferido para Tyumen, na Sibéria 

Ocidental e convertido em um hospital de neuropsicologia para os veteranos de guerra no 

qual Galperin trabalhou como médico até 1943. 

Em 1943, Galperin se muda para Sverdlovsk, a convite do Leontiev que criara um 

centro de reabilitação em Kaurovka, cidade próxima de Sverdlovsk, para tratar de 

desordens motoras resultantes da rigidez e imobilidade dos membros a partir de 

ferimentos com longo tempo de recuperação. Além de estar envolvido no trabalho de 

reabilitação, Galperin se tornou médico-chefe deste centro. Apesar de pouco tempo nesta 

função, é um período bastante produtivo, conforme apresentam Núñez e Oliveira (2012): 

Como chefe de sessão médica do centro de reabilitação, Galperin 

desenvolve pesquisas relacionadas aos problemas psicológicos 

dos movimentos e ao papel da atividade humana nesses 

processos. Essas pesquisas criaram as bases para a compreensão 

da natureza da atividade objetal e sua relação com os processos 

psíquicos. 

Em 1944 iniciou seu trabalho de pesquisador e professor da Universidade Estadual 

de Moscou, no laboratório de B. V. Zeigarnik, realizando diversas pesquisas sobre as 

emoções e problemas relacionados à solução de tarefas que exigem a criatividade, a 

fantasia e a perspicácia, procurando estabelecer como são formadas as ações mentais 

(NÚÑEZ e OLIVEIRA, 2012).  

Em 1949, inicia seu trabalho na seção de Psicologia da Universidade Estadual de 

Moscou M. V. Lomonosov, até que ela se transforma na primeira Faculdade de Psicologia 

daquela capital em 1966. No início da década de 1950, Galperin formula as hipóteses 

sobre a Teoria da formação por etapas das ações e dos conceitos, como método eficiente 
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para investigar a origem e o conteúdo dos processos mentais, sendo apresentada por ele 

em um importante evento de psicologia em Moscou em 1953. 

A partir da década de 1960, desenvolve diversos trabalhos experimentais em 

parceria com outros pesquisadores como Elkonin, Talízina e Davydov, cujos principais 

resultados foram o trabalho apresentado em 1965 intitulado “Principais resultados dos 

estudos sobre a formação da ação mental e dos conceitos” e o livro “Introdução à 

Psicologia”, publicado em 1976 pela Universidade Estadual de Moscou. Este último trata 

dos aspectos teóricos e metodológicos associados ao objeto da psicologia sendo, portanto, 

mais amplo do que a discussão da Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais 

e dos Conceitos. Núñez e Oliveira (2012) falam da importância da teoria desenvolvida 

por Galperin: 

Sua teoria de formação da atividade interna e dos conceitos tem 

sido objeto de simpósios especiais, conferências, mesas redondas 

nacionais e internacionais. Na Universidade de Moscou, Galperin 

participou de grandes discussões teóricas e polêmicas históricas 

em numerosos eventos nacionais e internacionais, como a XVIII 

Congresso Internacional de Psicologia celebrado em Moscou, em 

1966, presidido por Leontiev e no qual esteve presente Piaget, o 

grande homenageado do congresso, compartilhando seu trabalho 

com figuras eminentes do mundo inteiro. 

Em 1971 se torna chefe Departamento de Psicologia do Desenvolvimento da 

Universidade Estadual de Moscou, década em que sua teoria de assimilação passa a ser 

referência chave na Psicologia Pedagógica Soviética. Em 1975, é nomeado Professor 

Pesquisador Sênior Associado à Faculdade de Psicologia desta universidade. Em 1983, 

Galperin é designado Chefe da Cátedra de Psicologia das Idades ou Psicologia Evolutiva 

e Pedagógica da Universidade de Moscou. No entanto, após um enfarte em 1984, passa a 

ser professor Emérito da Universidade de Moscou, vindo a falecer em 1988. 

4.1.1 Princípios fundamentais da Teoria da Assimilação por Etapas das Ações 

Mentais e dos Conceitos 

Pesquisadores como A. N. Leontiev, P. Ya. Galperin, N. F. Talízina e V. V. 

Davidov desenvolveram bases teóricas capazes de estruturar uma proposta 

psicopedagógica para o processo de ensino e aprendizagem integrado a partir da Teoria 

da Atividade. A Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos, 

de Galperin caracteriza-se pela importância que tem a orientação na aprendizagem, a 

partir do entendimento que as habilidades dos estudantes se formam durante a atividade 
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escolar e, portanto, devemos identificar as condições que garantam esta formação 

(TALÍZINA, 2009; p. 24). 

O trabalho de Galperin e seus colaboradores representa uma contribuição muito 

significativa para os estudos psicológicos e pedagógicos realizados no contexto 

educacional, com base nos pressupostos teóricos do materialismo dialético e histórico, 

escola filosófica que caracterizou o marxismo-leninismo. Além disso, suas pesquisas 

estiveram em consonância com a Teoria da Atividade desenvolvida por A. N. Leontiev e 

o conceito de internalização introduzido por L. S. Vygotsky, os quais possuem uma 

grande influência, não apenas na psicologia soviética mais também no desenvolvimento 

da teoria histórico-cultural da aprendizagem, com muita inserção na área educacional. 

O ponto central das investigações de Vygotsky consiste no desenvolvimento de 

uma teoria capaz de explicar os processos de internalização da atividade social externa 

em ações mentais do indivíduo, ou seja, na capacidade de realizar mentalmente uma ação. 

Esse processo, estudado inicialmente por Vygotsky, foi ampliado por Galperin e seus 

colaboradores, na investigação experimental das etapas sucessivas e das condições para 

uma aprendizagem dirigida e orientada para uma finalidade, de forma não espontânea, 

das ações externas em ações mentais (LEONTIEV, 1978, p. 77).  

Galperin avançou de maneira significativa em relação à questão da orientação na 

aprendizagem, instituindo o conceito de Base Orientadora da Ação (B.O.A.). Apresentou 

também à comunidade científica os indicadores qualitativos da ação e as etapas da 

aprendizagem como categorias teóricas da psicologia da aprendizagem.  

Apresenta-se aqui a Teoria da Assimilação por Etapas de Galperin, os construtos 

fundamentais no processo de formação e desenvolvimento de habilidades a partir da 

categoria psicológica atividade e das etapas na aprendizagem, do indicador qualitativo de 

generalização e da formação do pensamento teórico.  

4.2 A APRENDIZAGEM SEGUNDO A ESCOLA HISTÓRICO-CULTURAL E A 

TEORIA DA ATIVIDADE 

 As teorias da aprendizagem são atualmente uma contribuição significativa de 

notáveis pensadores, em grande parte, psicólogos, os quais viveram principalmente no 

século XX e tiveram sua obra reconstruída por pesquisadores em Didática e Educação 

para o contexto da aprendizagem na escola.  Fazemos aqui uma breve discussão de parte 

dessas teorias confrontando com os pressupostos histórico-culturais aprimorados pela 

Teoria da Assimilação por Etapas de P. Ya Galperin e seus colaboradores. 
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Na primeira metade do século XX, a psicologia se desenvolvia na busca de um 

objeto específico de estudo que a caracterizasse como área específica do conhecimento 

científico. Galperin (1979) identifica inconsistências dos modelos biologistas, os quais 

estabelecem a conduta como objeto da psicologia. Assume suas ideias a partir da reflexão 

crítica de uma grande quantidade de trabalhos empíricos realizados com animais, 

principalmente nos Estados Unidos, que tiveram como foco a descrição da observação 

das respostas dadas por estes quando eram submetidos a estímulos externos controlados. 

Segundo Galperin (1979): 

[...] passaram a uma descrição sistemática do comportamento dos 

animais em situações experimentais, nas quais estes deviam 

resolver diferentes tarefas, como por exemplo: aprender a abrir 

janelas, encontrar o caminho em um labirinto para a comida ou a 

saída, vencer obstáculos utilizando diferentes meios, etc. 

Nestes experimentos as tarefas mudavam conforme a complexidade do 

comportamento desejado, provocando nos animais variadas atividades e necessidades, 

sendo possível, por exemplo, estimular ou não o desenvolvimento de um órgão dos 

sentidos. Quanto a isso, Galperin (1979) complementa:  

A dependência da conduta animal das diferentes condições de 

aprendizagem podia ser descrita objetivamente sem a necessidade 

de conjecturas e especulações sobre o que pensa, quer ou sente o 

animal. O material era numeroso, variado e interessante e parecia 

que se havia encontrado o caminho objetivo de estudo que era 

indiscutivelmente psicológico e essencial para a psicologia. 

 A aprendizagem nesta perspectiva, criticada por Galperin e a Teoria da Atividade, 

torna-se um tema fundamental para a psicologia condutista ou behaviorista, o que lhe 

confere o status de uma teoria psicopedagógica. Ela se processa em virtude das diversas 

experiências que abarcam fundamentalmente inter-relações com o contexto, em suas 

unidades mais elementares e fundamentais, produzindo novas respostas ou modificando 

as que já existem.  

 Todo processo de aprendizagem, para essa teoria, tem suas bases e é sintetizado 

no tripé estímulo-resposta-reforço, ou seja, a preocupação está centrada em prever a 

resposta quando se conhece o estímulo e identificar o estímulo quando se conhece a 

resposta (NÚÑEZ, 2004). Nesta perspectiva, o maior expoente do behaviorismo, B. F. 

Skinner (1974) escreve sobre o objetivo da educação: 

[...] o objetivo da educação pode ser expresso em termos 

comportamentais: um professor planeja contingências nas quais o 

aluno adquirirá comportamento que lhe será útil mais tarde, em 

outras contingências. As contingências instrutivas devem ser 
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planejadas; não há outra solução. O professor não pode trazer para 

a sala de aula o bastante da vida real do aluno para construir um 

comportamento apropriado às contingências que ele encontrará 

ulteriormente. Os comportamentos a serem construídos 

antecipadamente são tanto uma questão de pensamento produtivo 

e de criatividade quanto de simples fatos e habilidades. 

No ambiente educacional e de ensino é comum associar o condutismo ou 

behaviorismo com o ensino tradicional, tão criticado por acadêmicos, professores, 

gestores educacionais e até leigos no assunto, no entanto, é importante citar que a 

pedagogia tradicional possui suas bases em práticas educativas que se fundamentam na 

tradição (NÚÑEZ, 2004) e por isso não faz sentido falar em uma única forma para essa 

pedagogia (POZO e CRESPO, 1998). 

Em relação ao objeto de estudo deste trabalho, a formação da habilidade de 

descrever em atividades práticas experimentais, o ensino tradicional trata como uma 

forma de motivar os alunos para o conhecimento que será transmitido pelo professor ou 

comprovar esses conhecimentos (NÚÑEZ e FARIA, 2004), ou seja, mostrar como os 

conhecimentos teóricos acontece na prática, com uma forte tendência à práticas 

empiristas (LABURÚ, 1998, PRAIA ET AL, 2006; CHALMERS, 1993). 

Há pouco espaço para o desenvolvimento e formação de habilidades gerais já que 

o conhecimento científico pode ser aprendido pela memorização e repetição de 

exercícios. Valoriza-se mais o conhecimento conceitual, específico da disciplina, que é 

transmitido verbalmente, reforçado em exercícios repetitivos e testados ao final em um 

controle avaliativo que geralmente é chamado de “prova”. 

O desenvolvimento de uma sociedade onde mais pessoas tem acesso à escola e a 

informação circula com uma grande velocidade traz novos desafios para o ensino e a 

aprendizagem na escola básica, os quais já foram discutidos como parte do 

desenvolvimento do nosso problema. Via de regra, a escola tradicional não tem atendido 

a essas provocações movidas pela sociedade do conhecimento o que nos conduz a 

investigar teorias da aprendizagem que possam fazer frente a essas demandas. 

Em trabalhos significativos de Vygotsky há referências à concepção histórico-

cultural de aprendizagem, seus mecanismos e sua articulação com o processo de 

desenvolvimento humano, estabelecidos entre pensamento e linguagem. Segundo Núñez 

(2009):  

A Teoria Histórico-Cultural desenvolvida por Vygotsky procurou 

superar a visão de homem, de educação e de aprendizagem posta 

pela psicologia ocidental tradicional, pois, para ele, a 
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aprendizagem é uma atividade social, e não só de realização 

individual, como até o momento se havia entendido.  

No contexto da escola histórico-cultural e, mais precisamente pelo olhar de 

Vygotsky, a aprendizagem é uma atividade humana que tem caráter social. O indivíduo 

aprende imerso em um meio social, em um processo de interação ativa com outras 

pessoas, por meio da colaboração e da comunicação. Inicialmente, atividade é coletiva no 

plano interpsicológico e, no processo de assimilação, é internalizada, passando ao plano 

intrapsicológico. 

As contribuições teóricas de Vygotsky transferem o estudante para o centro do 

processo de aprendizagem. Neste aspecto, ele é um sujeito ativo, consciente, orientado 

por um objetivo. A interação com outros colegas e o professor, as ações mediadas pelos 

objetos e a utilização de diversos meios estão entre os elementos essenciais desta teoria. 

Neste contexto, é possível estabelecer como aprendizagem para Vygotsky o processo pelo 

qual o sujeito assimila conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e etc., a partir do seu 

contato com a realidade, o meio ambiente e as outras pessoas.  

As categorias de maior destaque para a aprendizagem da escola histórico-cultural, 

segundo Núñez (2009), são a atividade, a mediação e o caráter social. A aprendizagem é 

uma atividade transformadora mediatizada por instrumentos e signos que unem o 

indivíduo ao objeto de estudo e os quais, para Vygotsky são os principais elementos da 

mediação. 

Os instrumentos são componentes que colocados entre o homem e os objetos, 

permitem a ampliação das transformações da natureza, de forma quantitativa e 

qualitativa. Vale salientar, que alguns poucos animais, como os primatas, podem 

eventualmente utilizar de forma desconexa um instrumento, no entanto, apenas a raça 

humana domina sua utilização de forma consciente. Nesta perspectiva, os instrumentos 

são externos ao indivíduo e mediam a influência deste sobre objeto. 

Os signos são elementos exclusivamente humanos que permitem a mediação e a 

atitude do sujeito com os outros e consigo mesmo, estabelecendo-se assim como 

mediadores da atividade psíquica. São representações que substituem os objetos na 

ausência deles podendo ser então assimilado pela mente humana, portanto o 

desenvolvimento humano, propiciado pela aprendizagem, está associado também às 

transformações nas formas de mediação dos processos psicológicos. 

Para estabelecer uma melhor argumentação da influência do caráter social e da 

mediação na aprendizagem, Vygotsky apresentou dois conceitos: funções psicológicas 
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superiores e zona de desenvolvimento próximo. Para Vygotsky (1987, p. 41), a formação 

das funções psicológicas superiores é um processo de internalização e de reconstrução 

interna de uma operação externa, que segue os seguintes momentos: 

a) Uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é 

reconstruída e começa a ocorrer internamente. É de particular importância 

para o desenvolvimento dos processos mentais superiores a transformação 

da atividade que utiliza signos, cuja história e características são ilustradas 

pelo desenvolvimento da inteligência prática, da atenção voluntária e da 

memória.  

b) Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. 

Todas as funções no desenvolvimento aparecem duas vezes: primeiro, no 

nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas 

(interpsicológica), e, depois, no interior (intrapsicológica). Isso se aplica 

igualmente para a atenção voluntária, para a memória lógica e para a 

formação de conceitos. Todas as funções superiores originam-se das 

relações reais entre indivíduos humanos.  

c) A transformação de um processo interpessoal num processo intrapessoal é 

o resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do 

desenvolvimento.  O processo, sendo transformado, continua a existir e a 

mudar como uma forma externa de atividade por um longo período de 

tempo, antes de internalizar-se definitivamente. Para muitas funções, o 

estágio de signos externos dura para sempre, ou seja, é o estágio final do 

desenvolvimento.                                                                                                                      

Nesta perspectiva, o conceito de funções psicológicas superiores expressa a 

natureza social da personalidade e da essência humanas. As funções psicológicas 

elementares (percepção, memória, atenção, etc.), comparáveis às funções presentes em 

primatas, existem nos humanos com características únicas, ou seja, como funções 

exclusivas (percepção dos objetos, atenção voluntária, memória seletiva). 

Considerando este processo, a aprendizagem consiste em uma categoria 

necessária para a mudança qualitativa das funções psicológicas elementares em funções 

psicológicas superiores, como condição necessária para impulsionar o desenvolvimento 

integral dos estudantes. 

A zona de desenvolvimento próximo é um conceito também muito importante que 

incorpora a ideia acerca da aprendizagem para Vygotsky. Segundo este autor, a 
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aprendizagem deve levar em consideração dois níveis de desenvolvimento, de forma que, 

no primeiro deles se dá o nível de desenvolvimento real, ou seja, aquele que se estabelece 

a partir das funções mentais cujos ciclos de desenvolvimento já se completaram. No 

estudo das tarefas realizadas por um estudante estão integradas ao nível de 

desenvolvimento real aquelas que eles conseguem realizar sem a ajuda de um colega ou 

do professor, ou seja, sozinhos. 

Conforme as tarefas são mais complexas, algumas serão resolvidas com a ajuda 

do professor, de outro colega, do livro didático, ou de alguma consulta realizada em meio 

eletrônico. Neste caso, é preciso fornecer pistas para a solução da tarefa, o estudante então 

não consegue resolver a tarefa, sozinho, portanto, para Vygotsky, esta situação é um 

indicador de desenvolvimento potencial, já que está associada a funções que ainda não 

amadureceram. Vygotsky (1987, p. 58) define como zona de desenvolvimento próximo: 

Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 

costuma determinar através da solução independente de 

problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 

através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou 

em colaboração com companheiros mais capazes. 

O caráter social e a mediação são categorias bastante exploradas na obre de 

Vygotsky, no entanto, a categoria atividade foi mais bem desenvolvida por A. N. 

Leontiev, para tornar compreensível a relação que ocorre nos planos teórico e prático 

entre a atividade, o social e a mediação. 

Vygotsky não formula uma teoria para desenvolver processos de ensino e 

aprendizagem, mas estabelece as bases teóricas e metodológicas que permitem 

processamento adicional por seus seguidores. Para Vygotsky, o ensino e a educação são 

formas universais e necessárias do processo de desenvolvimento psicológico humano e é 

principalmente através deles que o homem se apropria da cultura, a experiência social e 

histórica da humanidade. Ele assume uma nova posição na educação e desenvolvimento 

que tem um impacto importante sobre a pedagogia e a psicologia do desenvolvimento. 

Em obras como Atividade, Consciência e Personalidade (1978) e O 

Desenvolvimento do Psiquismo (2004), Leontiev apresentou a aprendizagem como um 

tipo de atividade que apesar de existir, até em certa medida, também nos animais, na raça 

humana tem uma característica peculiar. Segundo este autor (LEONTIEV, 2004): 

A principal característica do processo de apropriação ou de 

“aquisição” que descrevemos é, portanto, criar no homem 

aptidões novas, funções psíquicas novas, é nisto que se diferencia 

do processo aprendizagem dos animais. Enquanto este último é 
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resultado de uma adaptação individual do comportamento 

genérico a condições de existência complexas e mutantes, a 

assimilação no homem é um processo de reprodução, nas 

propriedades do indivíduo, das propriedades e aptidões 

historicamente formadas na espécie humana.  

 O domínio da natureza e sua assimilação pelo ser humano são processos que 

derivam das aptidões humanas superiores. No ponto de vista da Teoria da Atividade esta 

assimilação é o processo de aquisição humana, das experiências históricas de sua espécie, 

mas não só a experiência evolutiva de seus ancestrais, mas principalmente a experiência 

histórico-cultural das gerações precedentes, dos produtos da atividade social objetivado 

na cultura. Este processo acontece em um meio social em ativa interação mútua entre os 

indivíduos, mediante formas de cooperação e comunicação. 

 Para uma melhor compreensão deste fenômeno é preciso entender a atividade 

humana como o processo que media a relação entre o sujeito (homem) e a realidade a ser 

transformada por ele (objeto) (LEONTIEV, 1978), ou seja, a atividade é o modo 

especificamente humano, pelo qual o homem se relaciona com o mundo (NÚÑEZ, 2009). 

Leontiev (1978) define atividade como: 

Uma unidade molar não aditiva da vida do sujeito corporal e 

material. Num sentido mais estreito, ou seja, ao nível psicológico, 

esta unidade da vida é mediada pelo reflexo psíquico, cuja função 

real consiste em que este orienta o sujeito no mundo dos objetos. 

Em outras palavras, a atividade não é uma reação, e sim um 

sistema que possui uma estrutura, passos internos, um 

desenvolvimento. 

 Conforme aponta Núñez (2009), a aprendizagem como processo de assimilação 

da experiência historicamente acumulada pelo ser humano e sintetizada pelos conteúdos 

escolares estabelece, a formação das capacidades especificamente humanas, cujas 

características são: 

a) É um processo ativo por parte do sujeito. Para assimilar o conteúdo 

escolar como o produto da atividade humana, é necessário realizar uma 

atividade adequada àquilo que corresponde ao produto dado. 

b) É um processo que cria novas premissas para o posterior 

desenvolvimento da atividade e cria uma nova capacidade ou função em 

condições mediadas pelas relações com os outros e os objetos culturais. 

Apesar de promover a atividade como processo que internaliza o conhecimento 

social em mental, Leontiev não desenvolveu uma explicação de como a atividade externa 

se transforma em interna de uma forma não espontânea. Neste aspecto, o próprio Leontiev 
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reconhece o trabalho de P. Ya. Galperin no estudo das etapas sucessivas e as condições 

de transformação orientada com a finalidade de internalização das ações materiais ou 

materializadas em internas (mentais) (LEONTIEV, 1978).  

Neste contexto, Galperin (2001e, p.85) define que: 

Aprendizagem é toda atividade cujo resultado é a formação de 

novos conhecimentos, habilidades, hábitos naquele que a executa, 

ou a aquisição de novas qualidades nos conhecimentos, 

habilidades, hábitos que já possuam. O vínculo interno que existe 

entre a atividade e os novos conhecimentos e habilidades residem 

no fato de que, durante o processo de atividade, as ações com os 

objetos e fenômenos formam as representações e conceitos desses 

objetos e fenômenos. 

 O trabalho realizado por Galperin desenvolve o princípio sobre o papel primordial 

que tem as ações externas no surgimento e na formação de ações internas. Galperin 

desenvolve uma teoria de desenvolvimento psíquico que também se torna uma teoria de 

ensino e aprendizagem, que explica o caminho através do qual se formam as novas ações 

internas, quais são as suas principais características e as condições para a sua formação. 

Considerando então a aprendizagem segundo Galperin, tem-se que: 

a) A aprendizagem é um processo ativo, portanto o aprendiz deve participar 

da elaboração, execução e controle da atividade que conduz à formação 

da linguagem interna. 

b) A função real da atividade é relacionar o sujeito ao mundo dos objetos 

(LEONTIEV, 2001), portanto a atividade de aprendizagem deve ser uma 

atividade de orientação investigativa (GALPERIN, 1979). 

c) A aprendizagem escolar deve ser orientada como uma atividade que 

inclua desde o início o sistema dado de conhecimentos e garanta sua 

aplicação dentro de limites determinados, articulando dialeticamente 

conceito e habilidade como um processo único (TALÍZINA, 1988). 

De acordo com Núñez (2014), no contexto escolar, essas características da 

aprendizagem são expressas da seguinte maneira: 

Na perspectiva adotada por nós, o termo aprendizagem 

corresponde à atividade do estudante sob a mediação do professor 

e em interatividade com outros colegas no contexto escolar. A 

aprendizagem, no contexto escolar, é um processo ativo, reflexivo 

e regulado, de apropriação e recriação da experiência humana 

(cultura) elaborada pelas gerações precedentes e atual, sob 

condições de orientação e interação social, na qual se integram os 

fatores afetivos e cognitivos. 
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Galperin desenvolveu uma teoria cuja ideia principal é que a assimilação de 

conhecimentos, de habilidades e de hábitos é resultado dos processos da atividade 

realizada por quem aprende, como condição e consequência de se seguir um determinado 

sistema de ações. Apresenta-se a seguir a Teoria da Assimilação por Etapas dos Conceitos 

e das Ações Mentais, desenvolvida por P. Ya. Galperin. 

4.3 A TEORIA DA ASSIMILAÇÃO POR ETAPAS DAS AÇÕES MENTAIS DOS 

CONCEITOS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE HABILIDADES 

O alicerce da teoria desenvolvida por Galperin está fundamentado na tese de que 

a formação dos processos mentais, os quais são elementos funcionais da atividade, ocorre 

por meio de uma atividade planejada, na qual à orientação tem um papel fundamental. 

Neste aspecto, a aprendizagem potencializa o desenvolvimento intelectual, instituindo 

novas possibilidades, em forma de uma espiral dialética. Amparado pelo princípio da 

unidade entre a consciência e a atividade humana, Galperin considera que a formação de 

habilidades é um processo resultante da assimilação de ações relacionadas a essas 

habilidades. 

Em suas obras, Galperin recria o princípio de interiorização desenvolvido por 

Vygotsky e a Teoria da Atividade de Leontiev, levando-os a um novo nível quanto ao 

entendimento dos processos de formação e desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores. A ideia fundamental da teoria de Galperin é que as novas ações mentais, por 

sua natureza, são ações objetivas que, inicialmente, se realizam com apoio de objetos 

externos, na medida em que estes são manipulados, passando-se por uma série de etapas. 

Posteriormente, as ações são realizadas no plano mental e se tornam propriedades da 

psique. 

Conforme apresenta Galperin (2001d), o processo de internalização da atividade 

externa em interna é concebido como um ciclo cognitivo, no qual se destacam momentos 

funcionais que, se não podem ser considerados de forma linear, podem ser separados 

metodologicamente para análise.    

A Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de 

Galperin estabelece condições de análise para o processo intelectual e cognitivo ocorrido 

na atividade de aprendizagem, instituindo de maneira considerável, parâmetros 

academicamente reconhecidos no aspecto orientador do desenvolvimento das habilidades 

como formadora da consciência e da personalidade. No processo de internalização da 
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ação externa, objetal, podem-se distinguir três partes fundamentais: a de orientação, a de 

execução real da ação e a de controle e autorregulação. 

Grandes contribuições didáticas a essa teoria foram incorporadas nas últimas 

décadas. As principais contribuições estão relacionadas ao aspecto indutivo da formação 

da personalidade, desde trabalhos que utilizam a motivação como elemento a ser mantido 

durante todo processo de assimilação (TALÍZINA, 1988, 2000) até os mais recentes como 

o que estabelece a vivência e o estilo de vida como elementos chave no processo de 

formação e do desenvolvimento do pensamento complexo humano a partir da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade (FARIÑAS, 2010).  

A Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de 

Galperin é uma excelente alternativa teórico-metodológica para planejar, executar e 

avaliar de forma didática o processo de assimilação de uma habilidade geral como 

linguagem interna, ou seja, como uma ação mental.  

Conforme explicam Núñez e Oliveira (2013), a ideia principal desta teoria admite 

que a assimilação dos novos conhecimentos e habilidades, ou seja, a passagem da 

experiência social para a experiência individual ou, como explica Vygotsky (2000), do 

plano interpsicológico ao plano intrapsicológico, como expressão do princípio de 

internalização da atividade ocorre em etapas que permitem a materialização dos objetos 

e interações entre os participantes do processo de aprendizagem. 

O processo de formação de uma ação mental segue etapas cujas tarefas de 

aprendizagem partem da orientação, e tem sequência nas representações materiais ou 

materializadas dos objetos nas quais o indivíduo realiza tarefas, passando por uma etapa 

verbal até atingir o plano mental. Uma ação mental é a habilidade de realizar mentalmente 

uma transformação determinada do objeto (GALPERIN, 2001b, p. 39, portanto utiliza-se 

nesse trabalho, a ideia de que a formação de uma ação mental tem as mesmas 

características que a formação de uma habilidade, ou seja, nas habilidades encontram-se 

outras maneiras de assimilação de uma atividade. 

Existe na literatura acadêmica um grande reconhecimento de que o conceito de 

habilidade possui um grande grau de polissemia (NÚÑEZ e RAMALHO, 2012) e, por 

esse motivo, se estabeleceu a partir dos pressupostos orientadores deste trabalho a ideia 

de que as ações a partir das quais se realiza a atividade são componentes fundamentais de 

uma habilidade e, consequentemente, a habilidade de descrever deve estar relacionada a 

esse fundamento. Um conceito de habilidade que está de acordo com esses pressupostos 
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e será utilizada como categoria teórica desta pesquisa, foi estabelecida por Petrowski 

(1985). Segundo este autor: 

Habilidade é o domínio de um complexo sistema de ações 

psíquicas e práticas necessárias para uma regulação racional da 

atividade com o apoio dos conhecimentos e hábitos que a pessoa 

possui. 

Independente da polissemia que integra o conceito de habilidade determinada pela 

literatura acadêmica psicológica e pedagógica atual, geralmente associa-se o termo 

habilidade ao saber e saber fazer. Este conceito de habilidade, ao mesmo tempo em que 

admite a composição por um sistema de ações, compõe os elementos que formam a 

aprendizagem, juntamente com os conhecimentos e os hábitos.  

As habilidades estão relacionadas sempre às ações que os estudantes devem 

assimilar e, portanto, dominar em maior ou menor grau, permitindo que eles se 

desenvolvam adequadamente na realização de determinadas tarefas. Desta forma, pode-

se concluir que as habilidades resultam da sistematização e assimilação das ações 

subordinadas a um fim consciente (figura 6).  

 

Figura 6 - Relação entre ações e habilidades 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

A formação de uma habilidade com plena efetividade deve ser realizada não 

apenas pela repetição e reforço das ações, mas precisamente pelo seu aperfeiçoamento. 

Considerando que as habilidades se formam pela sistematização e assimilação das ações, 

e que estas estão subordinadas a um objetivo, aquelas requerem do estudante uma 

regulação consciente. 

O processo de assimilação de uma habilidade, proposto pela teoria de P. Ya. 

Galperin encerra em sua estrutura o estabelecimento de etapas específicas em que ocorre 

a aprendizagem, as quais tem como resultado uma complexa cadeia de desenvolvimento, 

dialeticamente relacionada à aprendizagem, caracterizada pela qualidade da ação 

assimilada e que, nada mais são do que indicadores qualitativos que representam as 

transformações psicológicas ocorridas durante a assimilação. Estas características, 
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denominadas por Galperin (2001c, p. 59) de parâmetros da ação incluem a forma da ação 

e os graus de generalização, abreviação e assimilação. 

Esses indicadores qualitativos revelam os níveis de desenvolvimento intelectual, 

resultantes do processo de assimilação (NÚÑEZ, 2014) que, apesar de se desenvolverem 

em conjunto durante o processo de aprendizagem consistem separadamente, em um 

valioso arsenal de análise pedagógica individualizado em unidades de inferência 

psicológica da atividade de assimilação da habilidade de descrever.  

Conforme o processo de aprendizagem evolui em etapas, nas quais esses 

indicadores se desenvolvem, as ações essenciais intrínsecas à atividade de descrever, 

inicialmente materiais ou materializadas e essencialmente externas aos estudantes, se 

interiorizam em forma de habilidade, conferindo ao aluno a possibilidade de interiorizar 

a habilidade de descrever a partir de suas características essenciais, encerradas em sua 

invariante materializada nos conceitos e ações.  

Neste sentido, o grau de generalização caracteriza a medida de separação das 

propriedades essenciais que permeiam a habilidade de descrever das não essenciais.  

Na Teoria de Galperin, segundo Núñez e Oliveira (2013) é possível identificar três 

subsistemas integrados entre si, que são: 

• O subsistema das propriedades qualitativas da ação, que possibilitam a formação 

da ação com uma qualidade dada;  

• O subsistema das condições que garantem a correta execução da ação;  

• O subsistema da passagem da ação do plano externo ao plano mental. 

4.3.1 O subsistema das propriedades qualitativas da ação: o grau de 

generalização como indicador qualitativo da habilidade de descrever 

 A generalização como qualidade da atividade humana foi estudada pela psicologia 

soviética em todo o percurso do século XX e começo deste. Vygotsky (2001) atribuía ao 

significado da palavra, como ato de pensamento, a definição de generalização ou de 

conceito, que por sua vez, eram sinônimos. Davidov (1978) considerando a generalização 

como um processo, assinala que este deve conduzir o indivíduo a uma transformação da 

descrição de um objeto individual para a sua conclusão em separado de toda uma classe 

de objetos, ou seja, o caráter generalizado de uma ação caracteriza a medida de separação 

das propriedades essenciais de um objeto para a realização de uma ação dentre as 

propriedades não essenciais (TALÍZINA, 1988, p. 62). 
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 O grau de generalização da habilidade de descrever demanda uma distinção mais 

acabada, a partir de seu conceito e das ações necessárias e suficientes para a sua 

realização. Significa destacar seu conteúdo constante e invariável (GALPERIN - d, 2001). 

Este destaque confere um enorme valor à posterior abreviação da ação como habilidade 

ou hábito. Conforme estabelece Galperin - d (2001), o formato constante e invariável da 

ação revela uma condução muito rápida entre as informações iniciais e determinado 

resultado sem que haja a necessidade de reproduzi-la sempre em sua totalidade para 

conhecer o resultado final.  

 No processo de generalização revela-se o que é comum entre objetos ou 

fenômenos da realidade, designando-os com a palavra, ou seja, vinculam-se tais objetos 

ou fenômenos aos mesmos indícios semânticos, atribuindo-lhe um significado 

compartilhado. De acordo com Vygotsky (2001), o significado das palavras não é apenas 

a unidade do pensamento e da linguagem, mas também a unidade de generalização, de 

comunicação e de pensamento. 

 O extenso trabalho experimental na área de psicologia, desenvolvido por 

Vygotsky e seus colaboradores, tinha como principal problema o reconhecimento da 

exigência de um método genético para estudar os diversos formatos do significado verbal 

e das generalizações nelas reagrupadas. Segundo destaca Davydov (1992): 

Nos trabalhos de Vygotsky e dos seus colaboradores foram 

estudados com um procedimento experimental os processos de 

formação dos denominados conceitos artificiais [...] e se efetivou, 

também, um estudo comparativo da formação dos conceitos 

científicos e dos cotidianos. Métodos e dados experimentais 

alcançados com estas pesquisas são pontualmente expostos nos 

trabalhos de Vygotsky e colaboradores. 

 Apesar de um extenso trabalho experimental sobre a formação dos conceitos 

cotidianos, as contribuições de Vygotsky sobre a generalização a partir da formação dos 

conceitos científicos, assim como outras categorias, como a formação de habilidades, 

figuraram no que se chama de “sinfonia inacabada”, situação esta[ que especifica a sua 

obra como genial, ao mesmo tempo em que se abriu para novas contribuições.  

Os pressupostos teórico-metodológicos que orientam este trabalho estabelecem a 

generalização como procedimento essencial do pensamento humano, no entanto, não se 

limita apenas a esse campo. Para formar a habilidade de descrever de forma generalizada 

é importante conhecer o mecanismo psicológico da generalização que a une à estrutura 

funcional desta ação. 
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      Para um estudante assimilar uma habilidade de forma generalizada deve utilizar 

as propriedades essenciais para resolver todos os tipos de tarefas em determinado limite 

de generalização. Talízina (1988) alerta para o fato de que a generalização se realiza 

sempre segundo as propriedades dos objetos que, presentes na composição da orientação, 

estão direcionados à sua análise. 

 Esta constatação significa que a existência das propriedades essenciais não garante 

a assimilação por parte dos indivíduos se não houver a estruturação da atividade, por meio 

do controle do conteúdo da orientação, que se dá na etapa materializada e na etapa verbal.  

 Conforme a atividade é planejada de forma que a orientação seja composta das 

características necessárias e suficientes e se garanta a orientação sistemática a todos os 

participantes, da mesma forma que todas as tarefas que compreendem o processo de 

assimilação em suas etapas, se forma no estudante uma generalização completa 

(GALPERIN, 2011; TALÍZINA, 1988) ou generalização teórica (DAVIDOV, 1972). 

 Neste processo em que a assimilação é orientada pelas características essenciais 

da habilidade de descrever, direcionadas pela orientação, as características não essenciais 

não influenciarão no processo, promovendo uma aprendizagem rápida e sem erros. 

 As tarefas de aprendizagem são imprescindíveis como recursos pedagógicos 

utilizados com a finalidade de se alcançar um objetivo. Elas são as próprias ações 

desenvolvidas sob os limites impostos pelos motivos da atividade e as condições de 

execução. Segundo Núñez e Ramalho (2013), para dominar uma habilidade, o estudante 

deve realizar tarefas que contenham o sistema de ações que a forma, bem como as que 

variam as condições, a complexidade e o sistema de conhecimentos. 

Em princípio, evita-se um grande número de tarefas, visto que uma escolha 

inadequada de tarefas semelhantes em maior quantidade, pode conduzir a uma 

automatização destas em detrimento de outras que foram menos frequentes. Deve-se neste 

caso, utilizar o princípio do contraste, incialmente com tarefas diferentes, de todos os 

tipos no interior do limite de aplicação, para apenas depois dessa fase, investir em tarefas 

semelhantes (TALÍZINA, 1988). 

A formação da imagem generalizada da habilidade de descrever se estrutura a 

partir da rigorosa constância dos critérios utilizados para a delimitação das características 

essenciais desse procedimento, cujos atributos vão paulatinamente sendo incorporados 

pelo estudante e, pela variedade de tarefas materiais que compõe as ações necessárias e 

suficientes à sua formação. Conforme explica Galperin (2001e, p. 87): 
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Esta generalização implica a diferenciação da formação constante 

da ação, e com o passo da ação de forma materializada a mental 

se produz inevitavelmente sua abreviação. Esta abreviação 

progride rapidamente e termina quando o próprio processo da 

ação desaparece da consciência. Assim dos excitadores passamos 

diretamente dos resultados desta ação a seu esclarecimento, 

através do conjunto de características do objeto dado.  

A formação de habilidades, segundo a escola histórico-cultural e da atividade, 

estabelece o uso de estratégias que contribuam para formar o pensamento teórico. Este 

pensamento, de natureza científica, constitui-se como uma exigência da sociedade 

moderna, portanto, a escola atual deve contribuir para a sua formação. Segundo explica 

Davydov (1978): 

O conteúdo do pensamento teórico deve ser mediatizado, 

refletido e essencial. Este pensamento constitui-se como uma 

idealização do aspecto fundamental da atividade prática e 

objetiva, ou seja, da reprodução as formas gerais dos objetos, de 

sua medida e de suas leis. Esta reprodução tem lugar na atividade 

laboral como em um singular experimento sensório-objetivo. 

Rapidamente, esse experimento vai adquirindo um caráter 

cognitivo, permitindo ao indivíduo transferir, com um tempo, a 

experimentos mentais, atribuindo mentalmente aos objetos uma 

ou outra interação, uma determinada forma de movimento. 

Davydov (1978, p. 298) critica a ideia de que o pensamento empírico, ou seja, o 

método de obtenção e utilização de informações sensoriais pelos humanos, por meio da 

linguagem, como uma espécie de cognição sensorial, seja anterior e independente do 

conhecimento racional do mundo. Esta crítica se estende à escola tradicional que, na 

utilização de uma teoria empírica da abstração ou generalização, sistematiza e classifica 

os objetos e fenômenos mediante a comparação gradual de muitos parâmetros, para em 

seguida revelar e abstrair propriedades comuns, designando-as por palavras. 

Na concepção deste método empírico, como assinala Núñez (2009), não existe 

diferença qualitativa entre conceitos cotidianos e conceitos científicos, sendo estes 

diferenciados apenas pelo volume e pelo caráter sistematizado. Para a formação de 

habilidades, o pensamento empírico, conectado a experiência sensorial humana, contribui 

de maneira apenas superficial. Formar uma habilidade como descrever, neste caso, requer 

ter contato com descrições durante certo intervalo de tempo e, por meio da repetição ou 

imitação, realizar as suas próprias descrições. 

Davydov (1986) apresenta críticas a esse método, considerando que: 

a) concretiza a experiência empírica do aluno. 

b) exagera o papel dos meios gráficos e ilustrativos. 
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c) exagera a ação da comparação no processo de formação dos conceitos. 

Assim como os conceitos, a formação das habilidades utilizando a lógica do 

pensamento teórico estabelece um sentido, na aprendizagem, que vai do geral ao 

particular, do abstrato ao concreto, de cima para baixo, ou seja, o processo é iniciado com 

os elementos gerais que formam a habilidade, para posteriormente, direcionar a atividade 

de aprendizagem para as suas manifestações concretas. Neste aspecto, a essência da 

habilidade que será formada se apoia na generalização teórica.  

A generalização teórica é realizada durante a análise de algum fato concreto 

(acontecimento, tarefa), revelando a relação interna de suas manifestações particulares e, 

o homem, tomando como referência essa relação, posteriormente generaliza o lugar de 

todos os demais fatos (acontecimentos, tarefas) do conjunto dado.  

A generalização teórica, quando comparada à empírica, não exige uma 

comparação prolongada de muitos fatos semelhantes, justamente porque, ela está pautada 

nos conhecimentos invariantes que formam as habilidades, ou seja, nas características 

essenciais. Em relação a esta ideia, Davydov (1978, p. 311) afirma que: 

Conhecer a essência significa encontrar o geral como base, como 

fonte única de certa variedade de fenômenos, e após mostra como 

o geral determina o surgimento e as relações mútuas dos 

fenômenos, ou seja, a existência do concreto. 

 Conforme as ideias acerca do pensamento teórico, é possível concluir que: 

a) As habilidades gerais devem ser assimiladas pelos alunos por meio da 

análise das condições de sua origem. 

b) A assimilação de habilidades gerais precede a de habilidades específicas. 

O pensamento teórico possibilita a resolução e solução de tarefas de mesmo tipo. 

Dessa forma, o estudante não precisa se apropriar das ações particulares, mas da essência 

que une essas ações e a sua solução no contexto das situações problemas. Nessa 

perspectiva, as tarefas de mesmo tipo são aquelas que podem ser resolvidas por um 

procedimento geral, constituído de uma habilidade geral, com núcleos conceitual e 

procedimental comuns. Essa categoria aglutina uma variedade de conhecimentos e 

habilidades que podem ser reduzidos a uma essência comum, chamada de invariante da 

habilidade. 

Considerando a unidade existente entre conceito e ação e entre conhecimento e 

habilidade é possível diferenciar, a formação de habilidades a partir do desenvolvimento 

de conhecimentos empíricos e conhecimentos teóricos, conforme apresentado no quadro 

9. 
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Quadro 7 - Comparação entre conhecimentos empíricos e conhecimentos teóricos 

CONHECIMENTOS EMPÍRICOS CONHECIMENTOS TEÓRICOS 

São elaborados no processo de comparação 

dos objetos e as representações sobre eles. 

Os conhecimentos teóricos surgem no processo 

de análise do papel e da função de certa relação 

peculiar no sistema integral, que por sua vez, 

serve de base genética inicial de todas as suas 

manifestações. 

No processo de comparação, tem lugar a 

separação da propriedade formalmente 

geral de certos conjuntos de objetos, que 

permite fazer referência a objetos isolados 

de uma classe dada, independentemente de 

estarem ou não vinculadas entre si. 

O processo de análise permite descobrir a 

relação geneticamente inicial do sistema 

integral como sua base inicial ou essência. 

Ao se apoiar na observação, refletem em 

representações as propriedades externas 

dos objetos. 

Ao ter sua origem na base das transformações 

mentais dos objetos, refletem suas relações e 

conexões internas, pelo que saem dos limites das 

representações. 

A propriedade geral se separa como algo 

pertencente à mesma ordem das 

propriedades particulares e singulares dos 

objetos. 

Fixa o enlace da relação universal, realmente 

existente. Do sistema integral com suas 

diferentes manifestações. Expressa o enlace do 

universal com o singular.  

Concretizam-se na relação de ilustrações, 

exemplos relacionados com classes de 

objetos. 

Concretiza-se na dedução e explicação das 

manifestações particulares e singulares do 

sistema integral em seu fundamento universal.  

As palavras-termos são o meio 

indispensável para fixar os conhecimentos. 

Expressam-se nos procedimentos de atividade 

mental e, posteriormente, com a ajuda de 

diferentes meios simbólicos e semióticos, em 

particular as linguagens natural e artificial. 

Fonte: Davydov (1986) 

Considerando que, estudantes de licenciatura possam aprender sobre essas 

diferenças, existem uma possibilidade de transferi-las à sua atividade profissional. Neste 

caso, as atividades que instigam o desenvolvimento teórico devem ser orientadas, 

segundo Davydov (1986, p. 103), para: 

a) transformar a situação inicial para revelar a relação geral do sistema que 

se analisa; 

b) modelar de forma genérica e simbólica a relação determinada; 

c) transformar o modelo da relação para o estudo de suas propriedades de 

forma pura; 
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d) distinguir e organizar uma série de tarefas práticas concretas particulares 

que se resolvam pelo método geral; 

e) controlar do cumprimento das ações anteriores; 

f) avaliar a assimilação do método geral como resultado da tarefa em 

questão. 

Esse conjugado de ações estabelece como meta para os estudantes, em conjunto 

com o professor, descobrir a invariante conceitual e das ações da habilidade de descrever 

para as ciências naturais, como modelo para se resolver as tarefas que estão no interior 

dessa área do conhecimento, ou seja, são do mesmo tipo. A partir do estabelecimento do 

modelo que caracteriza essas invariantes, como métodos gerais da atividade, resolve-se 

diversas tarefas desse grau de generalização para se garantir esse método geral de solução 

dessas tarefas. 

4.3.2 O subsistema das condições que garantem a correta execução da ação: a 

orientação 

A orientação é uma das funções da atividade psíquica e da comunicação do 

estudante. É uma categoria que, visando a resolução de uma nova tarefa ou situação 

problema, é elaborada pelo estudante como uma imagem, com sentido individual, com a 

finalidade de satisfazer uma necessidade ou desejo. A realização de uma ação pelo sujeito 

pressupõe o desenvolvimento por ele de determinada representação, tanto da ação como 

das condições nas quais a ação se realizará (GALPERIN, 2001e).  

De acordo com Galperin (2001e), uma ação, a partir das funções que desempenha, 

pode ser estruturada em três componentes: o de orientação, o de execução e o de controle. 

No processo de orientação realiza-se a familiarização dos estudantes com as condições 

concretas da ação e sua representação em forma de um modelo do sistema de operações, 

adequado à assimilação do conceito pelo qual se orienta o sujeito para a execução e para 

a autorregulação dessa ação. 

Galperin deu uma importância significativa à orientação, de forma que a integrou 

como uma das etapas de assimilação, a formação da Base Orientadora da Ação (B.O.A.) 

que, em sua opinião, determina a qualidade do processo de assimilação. A B.O.A. é um 

projeto de ação que serve de apoio para guiar o estudante na realização de uma ação 

(GALPERIN, 2001c). Segundo Galperin (2001c): 

A parte orientadora é a instância diretiva e, precisamente, no 

fundamental, depende dela a qualidade da execução. Se 

elaboramos um conjunto de situações em que se deva aplicar essa 
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ação conforme o plano de ensino, essas situações ditarão um 

conjunto de exigências para a ação que se forma e, juntamente 

com elas, um grupo de propriedades que respondem a essas 

exigências e estão sujeitas à formação.  

A B.O.A. depende, dentre outros fatores, das peculiaridades do objetivo e do 

objeto da ação, do caráter e ordem das operações que entram na ação; da natureza das 

tarefas a serem resolvidas, dos instrumentos utilizados e mediadores da ação; dos estilos 

de aprendizagem e os conhecimentos prévios dos estudantes e da busca de uma dada 

racionalidade que age como referência, dentre outras. 

Estudando a formação das ações mentais e dos conceitos, Galperin (2001b) 

concluiu que esta formação é determinada pela dimensão orientadora da ação. Neste caso, 

é de grande importância identificar que condições são necessárias para que a nova ação 

possa ser executada rápida e corretamente, no processo de formação ou atualização da 

habilidade. 

Apesar de existirem diversos tipos de orientação (TALÍZINA, 1988), pode-se 

reduzir a três tipos fundamentais que, segundo Galperin (2001b): 

Se o sujeito não pode formar uma imagem orientadora completa 

da nova ação e o experimentador não pode ajudar, esse quadro 

está incompleto e se obtém primeiro tipo de orientação. Se o 

mesmo experimentador mostra ao sujeito a base orientadora 

completa da ação e exige uma investigação intensa sobre ela, 

obtemos o segundo tipo. Finalmente, se o sujeito constrói uma 

imagem orientadora completa de maneira individual, temos então 

o terceiro tipo de orientação para a tarefa. 

A deferência feita por Galperin aos três tipos de orientação, denominadas por ele 

de B. O. A, tipo I, B. O. A, tipo II e B. O. A. tipo III, considera como critérios de 

classificação: o grau de generalização, o grau de plenitude e a forma de elaboração. 

O primeiro critério, o grau de generalização, está associado às propriedades dos 

objetos que entram na composição da Base Orientadora da Ação, direcionadas à análise 

desses objetos (TALÍZINA, 1988, p. 80), ao tipo de condições essenciais à B.O.A. e aos 

limites de aplicação da ação e dos conceitos e orienta a execução assim como a 

possibilidade de transferência do que foi aprendido a novas situações. 

Neste aspecto, a B.O.A. pode ser classificada como generalizada, representando a 

essência de toda uma classe de casos particulares, ou concreta, quando se refere a um caso 

particular. Este quadro conduz a ideia de que o direcionamento da generalização das ações 

e portanto, da formação da habilidade, deve passar por uma estruturação da atividade dos 
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alunos, mediante o controle do conteúdo da Base Orientadora da Ação e não apenas pela 

apresentação das propriedades entre os estudantes.    

A Plenitude estipula a inclusão na B. O. A. das condições necessárias para a 

execução, as quais, no processo de formação da habilidade, são estabelecidas pelo 

detalhamento do modelo dos conceitos, das ações e operações e dos meios e condições 

para se realizar a ação. Neste aspecto, o grau de plenitude pode ser caracterizado como 

completo ou incompleto.  

A forma de elaboração refere-se ao grau de independência em que o estudante 

realiza a tarefa de orientação, ou seja, os caminhos utilizados por eles para construir a 

B.O.A. Neste caso, pode-se classificar a orientação como independente, quando a 

orientação é construída pelo próprio aluno e dependente quando ela é dada pronta, 

elaborada por outra pessoa, como o docente, outro estudante ou um autor de livro didático. 

Talízina (1988) apresenta as tipologias de B.O.A. quanto ao grau de 

generalização, o grau de plenitude e a forma de elaboração no quadro 10. As quatro 

primeiras categorias são resultado de trabalhos experimentais de psicologia histórico-

cultural e da atividade enquanto as demais são extrapolações teóricas, como sugere 

Talízina (1988, p. 89).  

O primeiro tipo de base orientadora, a B.O.A. tipo I, se caracteriza por uma 

composição incompleta, concreta e independente. A base orientadora não se articula ou 

se articula de maneira insuficiente, ou seja, a orientação ocorre por meio de índices 

isolados, de forma frágil e incoerente. Os objetos da orientação estão representados de 

forma particular e os estudantes os separam por meio de provas cegas. 

A orientação, neste caso, não se diferencia das próprias tarefas de execução, o 

processo de formação da habilidade é lento e ocorre pela diferenciação desordenada de 

sinais orientadores e de movimentos forçados. A habilidade formada é muito sensível 

quanto ao grau de generalização e não resiste a menor mudança das condições para se 

realizar a ação. 

A B. O. A. do tipo II, concreta, completa e dependente, é caracterizada pela 

existência de todas as condições necessárias para a realização da ação, no entanto, elas 

não são construídas pelos estudantes e sim, recebidas por eles já prontas e direcionadas 

para as formas particulares das ações, tendo assim um pequeno poder de transferência, 

limitado pela similaridade das condições concretas de sua realização. 
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Quadro 8 - Tipologia das bases orientadoras 

No Característica da base 

orientadora segundo seu 

caráter generalizado 

Característica da 

base orientadora 

segundo a 

plenitude 

Característica da base 

orientadora segundo a 

forma de elaboração 

1 CONCRETA INCOMPLETA INDEPENDENTE 

2 CONCRETA COMPLETA DEPENDENTE 

3 GENERALIZADA COMPLETA INDEPENDENTE 

4 GENERALIZADA COMPLETA DEPENDENTE 

5 GENERALIZADA INCOMPLETA DEPENDENTE 

6 GENERALIZADA INCOMPLETA INDEPENDENTE 

7 CONCRETA COMPLETA INDEPENDENTE 

8 CONCRETA INCOMPLETA DEPENDENTE 

Fonte: Talízina (1988) 

Galperin (2001b) faz a seguinte crítica ao segundo tipo de base orientadora da 

ação: 

No segundo tipo de orientação, o pesquisador apresenta a base 

orientadora completa da ação para a nova tarefa, explica suas 

conexões e relações objetivas, a importância dos pontos de apoio 

e o modo de execução da ação. Mas, como regra geral, no início 

o sujeito não considera estas condições, e se não a controla atua à 

sua maneira, retornando para os ensaios e erros. Obviamente, a 

indicação da base de orientação é utilizada apenas como uma 

sugestão, na medida em que a própria atividade preparando o 

sujeito para sua percepção. A partir daqui o processo de formação 

da ação se reduz um pouco, mas não muda o seu caráter. 

 A B. O. A. tipo III tem uma composição generalizada, completa e independente, 

cujos objetos de orientação estão representados em sua forma generalizada, característica 

de toda uma classe de fenômenos. Neste aspecto, cada caso particular, dentro dos limites 

de aplicação, em que se aplique a ação pode ser associado ao modelo essencial construído 

pelo estudante durante o processo de elaboração da B. O. A. 

 Neste tipo de orientação, o estudante constrói o seu modelo de execução de forma 

independente, embora exista outra via, quando o estudante elabora a orientação conjunta 

com o professor, de forma compartilhada. 

A B.O.A. tipo III é um modelo operativo-conceitual que representa a essência da 

habilidade, conforme as seguintes estruturas: 

a) O conteúdo do conceito objeto de assimilação; 

b) A representação do produto final da ação e sua qualidade;  
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c) A representação da ordem das ações e das operações que devem ser 

realizadas;  

d) Os modos de controle da ação.  

Inicialmente, A B.O.A. tipo III aponta para construção racional e correta da 

execução e, em seguida, à escolha de uma das execuções possíveis (TALÍZINA, 2009). 

A construção da B.O.A. III não consiste apenas em um processo dirigido à determinação 

de uma racionalidade para uma execução consciente da ação, mas é também uma 

oportunidade para os estudantes encontrarem razões para se desenvolverem. 

A B.O.A. tipo III é de fundamental importância para a teoria de formação 

desenvolvida por Galperin, pelos seguintes motivos: 

a) É uma orientação teórica que contém a essência invariante da habilidade. 

b) O estudante pode construí-la de maneira independente, com ajuda de 

métodos gerais.  

c) A atividade, segundo esse tipo, forma-se rapidamente com poucos erros 

e se caracteriza por sua estabilidade, seu alto nível de generalização e, 

portanto, por uma maior transferência a situações novas, com potencial 

para o desenvolvimento da criatividade. 

d) Ela expressa a invariante da habilidade como protótipo ou modelo e o 

conceito na sua essência.  

A formação da habilidade, utilizando como pano de fundo a Teoria da Atividade 

e da assimilação das ações mentais por etapas, se caracteriza inicialmente pelo 

conhecimento do professor da estrutura objetiva da atividade que se deseja formar. 

Quando esse conteúdo é conhecido e já possui uma grande convergência quanto ao seu 

conceito e as ações necessárias, ou seja, já está descrito na experiência social, não haverá 

dificuldades quanto à solução deste problema. No entanto, conforme apresenta Talízina 

(2000, p. 27), existe uma grande quantidade de atividades humanas cuja estrutura objetiva 

ainda não se encontrou, portanto é necessário utilizar métodos capazes de se desenvolver 

teoricamente esta estrutura. Estes métodos devem dar conta de construir a invariante da 

habilidade. 

A invariante da habilidade é formada pela estrutura da atividade, conforme suas 

características essenciais, a partir de uma sequência de operações que podem ser 

identificadas de maneira funcional. A utilização dos conhecimentos invariantes de uma 

habilidade permite construir gradualmente o modelo de atividade, composto pelo modelo 
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do conceito e o sistema de ações que constituem o passo a passo para resolver qualquer 

situação em que se utiliza a habilidade dentro dos limites de generalização. 

O modelo invariante é obtido inicialmente pela via teórica. Neste caso, é 

necessário a verificação experimental deste modelo para se ter uma maior segurança que 

se construiu corretamente (TALÍZINA, 2000, p. 28). Nesta perspectiva, admite-se duas 

etapas para a elaboração do modelo invariante, sendo que a primeira é feita pelo professor 

a partir da análise dos significados atribuídos ao conceito e ao sistema de ações por 

trabalhos relevantes sobre o tema e em seguida negocia-se esses significados com os 

sentidos atribuídos pelos estudantes.  

A orientação ou invariante do sistema de operações e do conceito pode ser 

construída mediante o processo de elaboração conjunta com os estudantes, estabelecendo-

se a metodologia geral para a solução de tarefas de uma mesma classe (invariante da ação 

ou Base Orientadora da Ação tipo III, juntamente com os conteúdos conceituais em que 

se apoia a apropriação da ação. Nessa etapa, os estudantes conhecem a nova atividade, o 

conceito e a ação a ele necessária, assim como as condições para a solução dos problemas. 

A atividade se desenvolve entre eles e o professor, ou seja, no plano interpsicológico, o 

que inicia o processo de interações intersubjetivas e de comunicação entre os 

participantes. Os estudantes devem estruturar o esquema de orientação geral, como 

suposições ou hipóteses, que encaminham os processos de solução do sistema de tarefas 

do mesmo tipo, propostas assim como o conceito em relação a sua definição. A 

informação de que dispõem é processada paulatinamente, e organizada em função dos 

problemas e tarefas propostas. 

Além do modelo do objeto e do modelo das ações, já previstos na composição da 

estrutura invariante, A B.O.A. tipo III deve incluir em sua estrutura o modelo do controle. 

Estes modelos tem as seguintes finalidades: 

a) Modelo do objeto: revelar o conteúdo conceitual. 

b) Modelo das ações: incluir o sistema de operações necessário e constitutivo 

da ação. 

c) Modelo do controle: revelar os critérios do acompanhamento e a 

autorregulação da atividade.  

As comparações entre os trabalhos de Galperin e Davydov permitem refletir sobre 

o papel da B.O.A. tipo III na formação do pensamento teórico, direcionada para 

assimilação das propriedades essenciais da habilidade, formando-se uma generalização 

teórica. Já a B.O.A. tipo II, melhor representante dos processos de orientação que ocorrem 



112 
 

na escola tradicional, contribui para a formação do pensamento empírico, por se tratar de 

uma orientação que se dá ao nível do fenômeno, ou seja da aparência. Apassagem do 

pensamento empírico para o pensamento teórico representa uma mudança qualitativa no 

desenvolvimento intelectual dos estudantes.  

Ao se estabelecer a B.O.A. tipo III, determina-se os modelos a serem utilizados 

para a resolução de todas as tarefas dentro dos limites de generalização. Além disso, ela 

é materializada (modelizada) nos chamados cartões de estudo, como apoio externo para 

a etapa materializada. Esse processo não é uma descoberta da B.O.A. realizada 

unicamente pelos estudantes, nem tampouco a disponibilização do modelo pronto pelo 

professor, mas sim, uma construção negociada de sentidos e significados entre estudantes 

e professor. 

4.3.3 O subsistema da passagem da ação do plano externo ao plano mental: as 

etapas de formação de uma habilidade 

O terceiro subsistema trata das etapas que os estudantes percorrem no processo de 

formação ou atualização de uma habilidade, como metodologia de passagem da ação do 

plano material ao plano mental. Conforme apresenta Galperin, essas etapas são seis (6): 

etapa motivacional, formação da base orientadora da ação, formação da ação na forma 

material ou materializada, formação da ação no plano da linguagem externa, formação da 

ação no plano da linguagem interna (para si), formação da ação no plano mental.  

4.3.3.1 Etapa motivacional 

A formação integral do ser humano requer um processo educativo motivado de 

forma que o aluno seja um sujeito ativo de sua aprendizagem e de seu desenvolvimento, 

de maneira consciente. Neste aspecto, a Teoria da Assimilação por Etapas, não apenas 

deve garantir o processo que relaciona o aluno com seu objeto de estudo, ou seja, os 

conceitos e as ações, mas também estimular a maneira pela qual cada estudante concretiza 

suas necessidades e compartilham com os colegas.  

A motivação tem sua importância no processo de desenvolvimento integral do 

estudante. Conforme alerta Núñez (2013): 

O estudante se desenvolve e, ao internalizar os sistemas de 

relações sociais, modifica seu lugar nesses sistemas de relações. 

O desenvolvimento intelectual se expressa em novas motivações 

da atividade de estudo e em novas atividades que, como uma 

espiral, pautam ciclos de desenvolvimento interligados.   



113 
 

 O importante não é apenas responder a uma atividade, é buscar a implicação entre 

as necessidades dos alunos e o produto final que deve ser alcançado como objetivo desta. 

Para Talízina (1986): 

A atividade do sujeito sempre responde a alguma necessidade 

sua, está dirigida ao objeto capaz de satisfazer esta necessidade. 

Este objeto impulsiona e dirige a atividade do sujeito. O estudo 

representa uma atividade propriamente dita só quando satisfaz a 

necessidade cognitiva.  

Considerando a tese de Leontiev (1978) de que o motivo de uma atividade não 

está relacionado apenas a uma necessidade individual, mas também com uma necessidade 

objetivada que move o indivíduo para a ação, a necessidade de que o indivíduo realize 

uma atividade motivada (GALPERIN, 1979) e a inclusão da motivação como etapa de 

formação de habilidades (TALÍZINA, 1986 e 2000), a etapa de motivação deve ser 

entendida como a que dá início a ideia de se produzir necessidades para a aprendizagem, 

que devem se manter durante todo o processo como manifestação da relação entre os 

componentes afetivos e cognitivos da formação. 

 Para que um estudante possa formar uma habilidade é necessário que ele tenha 

um motivo para aprender. A etapa de motivação é muito importante para o processo de 

formação de habilidades e, se ela não está assegurada, não se pode avançar para as demais 

etapas. Talízina (2009) apresenta algumas características que podem ter uma atividade 

pedagógica, tanto no trabalho direto como no individual, para que seja motivadora, dentre 

as quais: 

• Estimular o estudante sobre a importância de ter um alto nível de assimilação de 

conhecimentos e habilidades como forma de se qualificar para o trabalho. 

• Realizar atividades em grupos pequenos. 

• Estabelecer conexões entre os objetivos e motivos da aprendizagem. 

• Utilizar uma metodologia que empregue situações problemas como tarefas de 

ensino.  

• Promover um ensino em que os conteúdos de ensino estejam voltados a formação 

da generalização e pensamento teóricos, a partir das propriedades essenciais dos 

objetos de estudo (B.O.A. tipo III) 

A maioria dessas características já foram ou serão discutidas em momentos 

oportunos como algum traço da Teoria da assimilação das ações mentais e dos conceitos, 

exceto, a utilização de situações problemas como elemento motivador da aprendizagem, 

cuja discussão será feita a seguir. 
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Considerando que, a apresentação de problemas tem uma grande probabilidade de 

suscitar interesse, pode-se conferir ao ensino por problemas (MAJMUTOV, 1983) um 

meio eficaz na tarefa de suscitar motivos de aprendizagem internos ao objeto de estudo 

(TALÍZINA, 1986, p. 190), ou seja, a própria ação a ser assimilada. Conforme apresentam 

Núñez e Ramalho (2012): 

A motivação, por sua vez, relaciona-se com as 

situações problemas que a disciplina pode ajudar a resolver e a 

explicar, ou seja, relacionando o conteúdo com questões da 

cultura geral, entre elas a ciência, a tecnologia, a sociedade e o 

trabalho. As situações problemas podem contribuir para criar 

necessidades cognitivas para o estudo, considerando a relação 

indissolúvel entre o cognitivo e o afetivo. Os motivos têm 

importância fundamental na aprendizagem, uma vez que atuam 

como dinamizadores e reguladores de todo processo. Ao mesmo 

tempo, a esfera de necessidades e de motivos, surge 

e se desenvolve na atividade de aprendizagem 

Apesar desta deferência, é necessário ter preocupações extras a respeito de como 

a utilização de situações problemas como, cumprindo certos requisitos para atrair a 

atenção e, consequentemente manter a motivação durante todo o processo de formação 

da habilidade. Estas preocupações devem ser: 

• Apresentar problemas diretamente vinculados com a atividade e o objeto de 

estudo (TALÍZINA, 1986, p. 190). 

• As condições apresentadas no problema devem provocar interesse nos alunos 

(TALÍZINA, 1986, p. 190; NÚÑEZ e RAMALHO, 2012).  

• Apresentar uma dificuldade cognoscitiva para os alunos, ou seja, que implique em 

reflexão sobre o problema objeto de estudo (NÚÑEZ e RAMALHO, 2012).  

• Apoiar-se na experiência anterior e no conhecimento dos alunos (NÚÑEZ e 

RAMALHO, 2012). 

Em geral, um problema está associado a um objeto novo, no entanto é necessário 

considerar a possibilidade desta novidade estar dentro dos limites de acessibilidade 

cognitiva dos estudantes. Algo muito novo, ao ponto de ser inacessível pode não ser um 

elemento de motivação e interesse. 

Segundo Majmutov (1983, p. 94) a busca de um procedimento desconhecido de 

uma atividade e seu aperfeiçoamento determinada pela apresentação de um problema 

psicologicamente difícil, constitui a materialização prática da solução do problema, um 

ato de criatividade.  Neste aspecto, pode-se acelerar a formação de uma habilidade a partir 
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de tarefas que coloquem o estudante frente as contradições do próprio conteúdo de 

aprendizagem. 

No ensino por problemas é possível discutir algumas categorias essenciais que 

ajudam na interpretação dessa metodologia.  A primeira delas é a situação problema, a 

qual consiste, do ponto de vista didático, na relação entre o estudante e o objeto de estudo 

caracterizada por uma contradição surgida na relação dialética entre o conhecido e o 

desconhecido. 

Neste aspecto, a situação problema pode ser considerada como um estado 

psicológico de dificuldade intelectual, quando o aluno enfrenta uma tarefa que não pode 

explicar nem resolver usando os métodos que dispõe, embora esses meios possibilitem a 

compreensão da situação problema e o trabalho para sua resolução (NÚÑEZ e 

RAMALHO, 2004). 

Vale salientar que a situação problema deve ser fundamentada em uma 

problemática interessante para os estudantes, para que seja possível organizar o problema 

como um estado psicológico. Nessa perspectiva, é de fundamental importância que 

instituir condições para o aparecimento das situações problemas, a partir da imagem das 

relações contraditórias dos objetos de estudo como origem do desenvolvimento da 

atividade cognitiva dos estudantes. Conforme apresentam Núñez e Ramalho (2004), esta 

situação contribui para o pensamento dialético, além da compreensão dos diferentes 

níveis da essência dos fenômenos estudados, das suas regularidades, desenvolvimento e 

contradições explicitadas. A figura 7 apresenta essa situação de maneira esquemática.  

Silva e Núñez (2002) apresentam os seguintes requisitos na organização de 

situações problemas: 

a) Não pode ser tão fácil que não provoque dificuldades, nem tão difícil que 

fique fora do alcance cognitivo doas alunos. 

b) Deve projetar-se com caráter perspectivo para dirigir a atividade 

cognitiva na busca da solução do problema. 

c) Deve ser dinâmica, refletindo as relações causais múltiplas entre os 

processos e os objetos de estudo. 

As situações problemas se distinguem pela necessidade de conceber algo novo na 

atividade cognitiva e a possibilidade de motivar a atividade do estudante no trabalho de 

busca e construção do conhecimento. É preciso que a situação problema seja válida, 

permitindo ao estudante esteja motivado em todo processo de resolução do problema, 

desde a busca dos objetivos até a fase final de solução. 
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Figura 7 - Esquema associado às situações problemas 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

Conforme discute Talízina (1988) a motivação é a “etapa zero” da atividade de 

assimilação, nela ainda não são introduzidos os conceitos e as ações, contudo, é o 

momento em que se prepara o estudante para a assimilação destes. O problema da 

motivação é muito importante e não se pode avançar para novas etapas se esta condição 

não estiver assegurada. Neste momento é imprescindível vincular o conteúdo apresentado 

com o mundo que o cerca, as atividades desenvolvidas diariamente e em alguns casos, 

como é o caso de um estudante de licenciatura em Física, por exemplo, a sua futura 

atividade profissional.  

 Compartilha-se neste trabalho a ideia de que a motivação é eficiente quando se 

baseia em situações problemas. Majmutov (1983) explica que a orientação do processo 

de aprendizagem tem uma estrutura psicológica não apenas em relação ao conteúdo, mas 

também em relação à motivação pessoal.  Para este autor, as situações problemas tendem 

a cumprir as seguintes finalidades didáticas: 

a) Atrair a atenção do aluno para a pergunta, a tarefa ou a questão docente; 

despertar o interesse cognitivo e outros motivos da atividade. 

b) Cobrar dos alunos um nível de dificuldade cognitiva acessível, cuja 

superação intensifique sua atividade mental. 

c) Propiciar que os alunos descubram a contradição existente entre a 
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necessidade cognitiva desenvolvida por ele e a impossibilidade de 

satisfazê-la mediante os conhecimentos, as habilidades e os hábitos que 

ele tem assimilado. 

d) Ajudar o aluno a determinar a tarefa cognitiva no questionamento e no 

exercício do problema fundamental e traçar o plano para buscar as vias 

de solução da dificuldade, na conduzindo-o a uma atividade de pesquisa. 

e) Ajudar o aluno a determinar os limites dos conhecimentos assimilados 

anteriormente que se atualizam e assinalar a direção da pesquisa por uma 

via mais racional para superar as dificuldades. 

Há uma relação dialética entre motivação e consciência, de forma que, do mesmo 

jeito que a motivação é uma etapa necessária para a formação e o desenvolvimento da 

consciência sobre o caráter objetal da atividade de aprendizagem, a consciência da clareza 

dos objetivos é fundamental para atingir, de forma motivada, o resultado da 

aprendizagem. 

 A motivação inclui as situações problemas que uma matéria ou área do 

conhecimento podem auxiliar na resolução e explicação, associando o conteúdo 

específico com questões da cultura geral que envolve a ciência, a tecnologia, a sociedade 

e o trabalho. A familiarização com as situações problêmicas pode ampliar a capacidade 

de distinguir diversas ocasiões, nas quais uma resposta demonstrou, em outros momentos, 

ser a que proporciona uma maior expectativa de sucesso. 

As situações problemas para resolver determinada tarefa são as mesmas 

independentes da consciência ou a personalidade de cada licenciando, no entanto, 

considera-se que cada um terá uma interpretação diferente destas situações conforme seu 

histórico pessoal. Neste aspecto, o processo de motivação deve ser compartilhado entre 

os sujeitos da aprendizagem de forma que dois pressupostos possam ser contemplados: 

a) Cada participante do processo de aprendizagem deve ter consciência do 

que já assimilou sobre o objeto de estudo. 

b) As interações entre os alunos devem permitir uma orientação coletiva 

para que se realize a formação ou a atualização da habilidade. 

Talízina (2009, p. 237 e 238) especifica a diferenciação de níveis de motivação na 

relação entre estudante, professor e objeto de estudo como um resultado de análises de 

trabalhos sobre motivação na psicologia. Esses níveis podem ter características positivas 

ou negativas como é apresentado no quadro 11. 
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Quadro 9 - Níveis de motivação 

NÍVEIS CARACTERIZAÇÃO GRADAÇÃO 

1 

Relação negativa com o professor. Predominam os 

motivos de evitar castigos e situações desagradáveis. 

Explicação de seus fracassos por causas externas. 

Ausência de autoconfiança, descontentamento com si 

mesmo. 

MENOR 

MOTIVAÇÃO 

2 
Relação neutra com os estudos. Interesse instável sobre 

os resultados externos dos estudos. 

----------------------------------------->
 

3 

Relação positiva, no entanto, sem forma com o objeto de 

estudo. O motivo cognitivo amplo, em forma de interesse 

para o resultado dos estudos e para a qualificação do 

professor.  

4 

Relação positiva com a aprendizagem. Motivos 

cognitivos, interesse nos meios de obtenção do 

conhecimento. 

5 

Relação ativa e criativa com o objeto de estudo. Motivos 

independentes de auto formação e autoeducação. 

Compreensão consciente da relação entre seus próprios 

motivos e objetivos. 

6 

Relação pessoal ativa e responsável pelos estudos. 

Motivos de aperfeiçoamento dos meios de colaboração na 

atividade cognitiva escolar. Posição interna estável, 

Motivos de responsabilidade pelos resultados da 

atividade coletiva. 

MAIOR 

MOTIVAÇÃO 

Fonte: Talízina (2009, p. 238) 

Apesar dos níveis de motivação mostrarem uma gradação do processo de 

formação dos motivos, atingir os maiores níveis não significa que o estudante tenha que 

passar por todos os níveis anteriores. Uma atividade de ensino e aprendizagem organizada 

desse o início pode garantir aos estudantes a base para uma motivação positiva sem que 

tenham que passar pelos níveis negativos (1 e 2), no entanto, se houver a formação de 

uma motivação negativa, deve-se investigar suas causas e encontrar os meios para sua 

correção. 

4.3.3.2 A formação da base orientadora da ação 

Essa etapa é crucial para o sucesso da formação de uma habilidade, no entanto, a 

sua importância levou à sua classificação como categoria que está no mesmo nível que o 

subsistema das etapas, portanto foi discutida anteriormente, não sendo necessário repetir 

aqui sua fundamentação teórica. 

4.3.3.3 Formação da ação na forma material ou materializada 

 Nesta etapa, a B.O.A. tipo III é representada e assimilada de forma materializada, 

consistindo na primeira forma da ação que o indivíduo tem acesso, cujo conhecimento ou 
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ação podem ser assimilados desde o início de forma sensorial. Mesmo que os objetos da 

ação sejam pouco acessíveis, em sua origem, é necessário investigar as representações 

existentes acerca destes como forma de conceber essa materialização inicial condicionada 

às relações essenciais dos objetos. 

 Nesta etapa realiza-se a manipulação dos objetos quando é possível ter acesso a 

estes em sua forma material ou, de suas representações, situação que caracteriza uma 

materialização do objeto de aprendizagem. No caso da habilidade de descrever, as 

operações realizadas nesta etapa dizem respeito a uma materialização por meio das 

invariantes conceituais e procedimentais desta habilidade cognitivo-linguística e de sua 

orientação. 

 É nesta fase que os alunos realizam interações em duplas, em um processo de 

ajuda mútua. O conteúdo da orientação, construído na etapa anterior é materializado em 

um cartão de estudo composto da estrutura invariante da habilidade a ser formada a partir 

dos modelos do conceito e das ações e dos dispositivos de controle. Este cartão servirá de 

esquema referencial de ajuda para a realização de tarefas que envolvam a habilidade de 

descrever e, é por isso que, o seu conteúdo é composto da Base Orientadora da Ação 

(B.O.A. tipo III), desenvolvida pelos estudantes e pelo professor no processo de 

negociação de sentidos e significados.  

 Neste caso, os cartões de estudo são um resultado da interação entre os 

participantes da turma. Na sequência de realização das atividades práticas experimentais, 

um dos estudantes resolve determinada tarefa e outro de posse do cartão de estudo 

acompanha a ação, com a função de realizar o controle sobre o processo de assimilação 

que ocorre com o colega. Conforme as tarefas vão sendo resolvidas, os indivíduos mudam 

de função, ora resolvendo a tarefa, ora realizando o processo de controle. 

 A finalidade desta etapa é que os estudantes possam depender cada vez menos da 

representação materializada da habilidade de descrever e possam realizar as tarefas cada 

vez mais com um menor grau de mediação objetal dos cartões de estudo e do colega que 

controla a realização da ação; no entanto, existe a possibilidade desta interação em dupla 

ocorrer sem o uso dos cartões, ou seja, apenas pelo processo de interação oral. Neste caso, 

a etapa materializada dá lugar à etapa de linguagem externa, a qual será discutida na 

próxima secção. 

 Esta etapa tem uma via dupla no processo de assimilação de uma habilidade já 

que, por um lado, um dos estudantes resolve a tarefa fazendo uso do conceito e das ações 

necessárias para sua realização enquanto o outro, cujo papel é de controlador do processo, 
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assimila os indicadores de controle, o que será útil para a formação de um autocontrole. 

Ao destacar o controle na tarefa, incluímos na atividade fundamental como forma de 

realização (GALPERIN, 1988) e, com isso, ao controlarem uns aos outros, aprendem a 

regular suas ações e se tornam mais atentos (TALÍZINA, 2000). 

 Uma das hipóteses levantadas por Galperin sobre a etapa materializada é que a 

organização do controle como ação externa definida pelo processo de orientação 

produzirá atos de atenção (GALPERIN, 1978). Isso quer dizer que a atenção é assim 

considerada como uma das atividades de controle da assimilação de habilidades e 

conceitos, ao mesmo tempo em que seu desenvolvimento depende da organização de uma 

atividade que garanta o reflexo dos objetos conforme a tarefa é organizada. 

 A realização de uma atividade autônoma pelo estudante é um sinal de avanço em 

sua zona de desenvolvimento próximo. No caso da etapa materializada, não apenas há um 

avanço do indivíduo, mas também da ajuda mútua entre os pares. Conforme explica 

Núñez (2009), os cartões de estudo são recursos materializados nos quais os estudantes 

se apoiam para a resolução de tarefas e, portanto, são ferramentas culturais importantes 

para o desenvolvimento intelectual no processo de assimilação. Este mesmo autor 

(NÚÑEZ, 2013), referindo-se ainda aos cartões de estudo, afirma que: 

Neles, explicitam-se os modelos da atividade geral para resolver 

quaisquer tipos de problemas do mesmo tipo, assim como os 

conceitos necessários dentro dos limites de generalização.  

 No transcorrer desta etapa, exige-se dos alunos, a utilização de outras habilidades 

cognitivo-linguísticas, tais como a explicação, a justificação e a interpretação, além 

daquela é que o foco do trabalho, a descrição. O importante é que a interação em dupla é 

utilizada na solução de tarefas de aprendizagem que apresentam problemas do mesmo 

tipo e que utilizam a B.O.A. tipo III em suas componentes da habilidade, conceito e 

controle envolvidos na atividade de descrever em atividades práticas experimentais. 

 As tarefas da etapa de materialização podem conduzir ao desenvolvimento de 

vários indicadores qualitativos. Um desses indicadores, característicos da qualidade da 

ação, é a generalização, cujo desenvolvimento requer a aplicação dos conhecimentos em 

todos os casos típicos possíveis dentro da invariante desenvolvida na etapa de orientação. 

Conforme explica Vygotsky (2000): 

A generalização é um ato verbal de pensamento e reflete a 

realidade duma forma totalmente diferente da sensação e da 

percepção. Esta diferença qualitativa se encontra implicada na 

proposição segundo a qual há um salto qualitativo não só entre a 
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total ausência de consciência (na matéria inanimada) e a sensação, 

mas também entre a sensação e o pensamento. 

 Na etapa materializada, os alunos resolvem em duplas tarefas de todos os tipos 

que estão presentes em um determinado limite de aplicação. Neste trabalho, por exemplo, 

limita-se as atividades que compõe a habilidade de descrever em atividades práticas 

experimentais em ciências naturais. A generalização consiste em assimilar o conceito da 

habilidade de descrever e as ações necessárias a realização das tarefas estabelecidas neste 

limite do conhecimento científico e à possibilidade de transferir essa assimilação para 

situações novas, externas a esse limite. 

 O processo que permite a formação de habilidades como ação mental, a qual será 

discutida neste capítulo, sofre uma forte influência da materialização dos objetos e dos 

fenômenos, diretamente associada à observação como fenômeno do pensamento, à 

descrição como fenômeno da linguagem e à generalização como fenômeno da 

comunicação.  

 Esta constatação está embasada na ideia de que um conceito ou uma habilidade 

são um reflexo da realidade e consequentemente podem ser representados por uma 

invariante estabelecida na atividade objetal entre sujeito e objeto. Neste aspecto, o 

controle realizado por outro indivíduo, faz avançar o processo de reconhecimento e de 

identificação das ações necessárias para realizar uma atividade e, consequentemente a 

assimilação deste processo como habilidade. 

 Durante o processo de materialização da habilidade de descrever ocorre um 

procedimento semelhante à compreensão de uma máquina complexa cujo mecanismo 

deve ser dominado por um estudante de um curso técnico para a indústria. Antes de tudo 

procura-se entender os elementos constituintes separadamente, para em seguida, estudar 

as interações entre as peças, para ao final dominar a máquina como um todo, com todos 

seus elementos constituintes e suas interações internas cuja finalidade é atingir um 

objetivo final específico como, por exemplo, produzir um parafuso.  

4.3.3.4 Formação da ação no plano da linguagem externa  

 Nesta etapa, a formação da habilidade se realiza no estágio verbal e os estudantes 

as pronunciam em voz alta. Inicialmente esta ação se estrutura como um reflexo verbal 

exato da ação realizada com o objeto, a qual o estudante se refere o tempo todo e esforça-

se para representá-lo cada vez mais por palavras para expressar a ação, diminuindo a 

exposição do caráter objetal.  
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Os estudantes resolvem as tarefas sem apoio da B.O.A. tipo III materializada. A 

ações se realiza através da linguagem externa, na sua função de comunicação, 

compreensível para os outros como reflexo da ação material, estabelecendo-se relações 

comunicativas entre os alunos e entre estes e o professor. 

 A resolução das tarefas continua da mesma maneira que na fase anterior, no 

entanto, as estudantes não utilizam mais os cartões de estudo. A ação verbal produz três 

mudanças fundamentais, segundo Galperin (2001a): 

a) Ela se estrutura não apenas como um reflexo real da ação realizada com 

o objeto, mas também como uma comunicação da mesma subordinada às 

exigências da compreensão e o sentido específico que deve ter para as 

outras pessoas e, por conseguinte, como um fenômeno da consciência 

social. 

b) O conceito se constitui na base da ação, eliminando a maior limitação 

principal da ação com os objetos. A ação que se reflete na linguagem 

adquire uma nova natureza e, em virtude disso, novas possibilidades.  

c) Depois que a forma verbal da ação é bem assimilada (saber fazer), ela 

passa por uma redução consecutiva e torna-se uma ação por fórmula e, 

finalmente, se esta ação é assimilada corretamente, seu conteúdo 

relacionado ao objeto torna-se consciente, mesmo sem ser executada 

externamente. 

Os estudantes verbalizam e expressam suas ideias, necessidades e emoções, na 

identificação do que está ou não sendo aprendido e, além disso, influenciando de forma 

motivacional no processo de assimilação do outro, em um intercâmbio constante 

estabelecido por relações de simetria, colaboração e complementaridade. Conforme 

explica Núñez (2013), isso faz aumentar o protagonismo dos estudantes na gestão de sua 

própria aprendizagem e, no caso de estudantes da licenciatura, defendemos que, além de 

se desenvolver como alunos, estes estão também se desenvolvendo como profissionais da 

educação, já que, ao aprender desta maneira, disseminarão esta metodologia entre seus 

futuros discentes. 

  No processo de aprendizagem a linguagem tem uma participação importante na 

formação das ações mentais e consequentemente, da habilidade, como afirma Núñez 

(2009, p. 111): o conteúdo da experiência histórico-cultural humana não está consolidado 

apenas nas coisas materiais, mas está também distribuído e refletido na forma verbal de 

linguagem, sendo assim, um agente essencial no processo de internalização. 
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Aprender significa saber utilizar os conhecimentos e habilidades assimilados no 

processo de interação com outras pessoas e, não apenas memorizá-los. Neste aspecto, a 

linguagem surge como um instrumento que possibilita o compartilhamento e atribuição 

de sentidos aos objetos de aprendizagem. A linguagem como um sistema simbólico 

fundamental dos grupos humanos é uma mediadora essencial entre o sujeito e o objeto, 

conteúdo da aprendizagem, neste caso, a habilidade de descrever. 

Galperin (2001b, p. 49), ao referir-se à etapa da linguagem externa: 

A princípio a ação verbal se estrutura como um reflexo verbal 

exato da ação realizada com o objeto ao qual o sujeito faz 

referência o tempo todo e se esforça por representá-lo para si. 

Mas, depois, a representação dos objetos é cada vez mais fraca e 

o significado das palavras com as quais se expressa a ação se 

compreende cada vez mais diretamente. 

Considerando as rotinas de aprendizagem utilizadas pelos estudantes nesta etapa, 

pode-se estabelecer algumas características relacionadas à resolução das tarefas de 

aprendizagem: 

a) Os elementos da ação são representados de forma verbal (oral ou escrita).  

b) O aluno não tem acesso aos objetos reais nem a suas representações 

materializadas, e sim aos sistemas simbólicos que os representam.  

c) Os apoios externos, materializados para a realização da atividade, não 

são mais necessários.  

d) O aluno deve resolver a tarefa oralmente ou utilizando linguagem escrita.  

Nesse processo, a ação se converte em uma ação teórica, baseada em palavras e 

conceitos verbais. Os alunos podem redefinir sua compreensão do conceito e 

procedimentos em diferentes domínios, articulando seus pensamentos enquanto resolvem 

um problema, assumindo uma função crítica na atividade de aprendizagem. 

4.3.3.5 Formação da ação no plano da linguagem interna  

Nesse momento, se inicia uma nova forma de realização da ação, quando a 

linguagem passa a ser o meio de reflexão do sujeito. A linguagem interna é ativada na 

maioria das vezes em uma ação para si, sem a necessidade da interação com outro, no 

entanto, pode também ser realizada em voz alta, principalmente quando ela precisa ser 

externalizada. É nesta externalização que ficam caracterizados a subjetividade e a 

criatividade humana, apesar da objetividade típica da relação objetal que ocorre no 

processo de atividade. Segundo GALPERIN (2001e):  
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[...] a linguagem interna pressupõe, por um lado, uma linguagem-

comunicação e, por outro, tudo aquilo que se entende e sobre o 

qual se pensa sem o apoio da linguagem, ou seja, ideias e 

pensamentos livres da linguagem. [...] esta, todavia é linguagem, 

mas em comparação com a comunicação verbal é uma linguagem 

especial, uma forma de pensamento. 

 A linguagem interna não deve ser interpretada simplesmente como linguagem 

desprovida de som, mas como um ato de pensamento resultante das interações verbais 

promovidas na etapa de linguagem externa, com a qual, a primeira mantém uma 

indissolúvel unidade dinâmica de transições de um plano a outro (VYGOTSKY, 2001). 

As linguagens externa e interna interagem dialeticamente, de forma que, as conexões 

entre elas podem ser estudadas na articulação entre os processos de internalização e 

externalização da atividade. 

Conforme as etapas vão evoluindo para o processo de comunicação verbal, 

ficando mais explícita a utilização da linguagem oral ou escrita, fica evidente a 

importância da dialética entre a internalização e a externalização e o papel essencial que 

assume as categorias atividade e comunicação. Conforme explica Núñez (2013): 

A assimilação dos conceitos como processo de internalização da 

atividade externa supõe respeitar o princípio da internalização-

externalização. Segundo esse princípio, que tem seu fundamento 

na unidade da atividade material e da psíquica, a internalização se 

refere à conversão dos processos e objetos materiais externos para 

processos executados no plano mental. Já a externalização é o 

processo inverso da internalização, em que os processos mentais 

se manifestam através de atos externos, como a fala, a escrita, de 

tal forma que eles podem ser verificados e corrigidos quando 

necessário. 

 A assimilação da habilidade de descrever, como uma internalização da sua 

essência composta de suas invariantes conceituais e procedimentais, ou simplesmente 

conceitos e ações, ocorre por um longo processo possibilitando o controle da atividade 

por parte do outro e, conforme são retirados o apoio material (cartões de estudo) e o apoio 

interativo (ajuda do outro), as funções de controle realizadas por estes elementos são 

também assimiladas pelo indivíduo. 

 Em princípio, segundo Galperin (2001), a comunicação que ocorria com o colega 

que formava a dupla, continua ocorrendo com um sujeito oculto, no entanto de forma 

abreviada e, posteriormente esse processo de abreviação da atividade se transforma em 

hábito, de forma que não é mais necessária a interação consigo mesmo para a realização 

da tarefa e, consequentemente, não utiliza mais qualquer apoio. A orientação da atividade 
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passa a ocorrer no plano intrapsicológico e a linguagem é substituída pela reflexão para a 

transformação do objeto em produto, segundo os objetivos e as tarefas. De acordo com 

Núñez (2013): 

Hipoteticamente, nesse momento, o aluno se apropriou, no nível 

mental, do conceito e da orientação geral ou da estrutura da ação 

e do conceito que permitem a solução do conjunto de tarefas 

baseadas nesse conteúdo. No final dessa etapa, que os alunos 

desenvolvem um nível satisfatório da assimilação e é possível 

falar da transformação da ação em habilidade, considerando que 

é o momento no qual o estudante passa a ter domínio da ação.  

 A internalização de uma atividade em forma de linguagem interna possibilita a 

formação de ações mentais que, nada mais são habilidades para realizar uma ação objetiva 

dada em relação aos conceitos e articuladas com estes como representações mentais 

(GALPERIN 2001). Essas ações mentais sempre estão em íntima união com o conceito e 

com a habilidade, enquanto imagem ou representação. 

4.3.3.6 Formação da ação no plano mental  

 A etapa mental, proposta por Galperin, é semelhante ao conceito de linguagem 

interna, desenvolvida por L. S. Vygotsky (GALPERIN, 2001d; VYGOTSKY, 2000), no 

entanto, se caracteriza pela resolução das tarefas por parte dos estudantes, de maneira 

independente e reduzida. A tese de Vygotsky reside no fato de que a linguagem interna é 

formada a partir da linguagem externa, conforme mudam suas funções, se estruturando a 

partir de um meio para comunicar ideias para outras pessoas é convertida em um meio de 

pensamento para si. 

 A etapa mental é atingida quando o indivíduo supera as limitações de apenas 

verbalizar e se utilizam dela mentalmente, só para si, ou seja, é uma etapa de trabalho em 

que o aluno realiza a ação de forma independente sem nenhum grau de apoio do colega 

ou do professor, portanto, a ação se dá no plano intrapsicológico. É o momento em que o 

conceito se transforma em estrutura operacional da habilidade, constituindo um episódio 

de pensamento. Inicia-se uma automatização de uma habilidade que aos poucos se 

transforma em hábito que formará o corpus conceitual de um indivíduo e que começa a 

se reduzir em maior ritmo se transformando em uma atividade por fórmula. 

 A ação em forma mental é a etapa final no processo de formação da nova ação em 

seu caminho de internalização. Neste caso, Galperin (2001e) refuta, ou pelo menos lança 

uma crítica bastante robusta, aos defensores de que existe o pensamento puro, 

desenvolvido apenas pela mente humana, independente do processo de atividade. 
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Conforme sua origem, a ação mental é o reflexo da ação material, no entanto, ao ser 

atingido esse nível de assimilação a ação material e suas características de transformam 

imagens, cujo caráter é ideal. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

  Considerando o problema em questão e os objetivos desse estudo, o percurso 

metodológico se propôs a organizar e sistematizar uma investigação inovadora acerca do 

processo de reorientação como componente do processo de formação da habilidade de 

descrever em atividades práticas experimentais. A tese sustenta o argumento de que o 

processo de reorientação da habilidade de descrever como parte do conhecimento 

profissional, desenvolvida por meio de um sistema didático, o qual toma como referência 

as etapas iniciais da Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos 

de Galperin, constitui-se como um processo de reconfiguração da B. O. A. tipo III. 

  O caráter didático desta pesquisa a classifica como um experimento pedagógico 

realizado com um grupo de estudantes da licenciatura em Física do segundo período do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 

Campus Santa Cruz. O estudo se dá em sua realidade concreta, a sala de aula. Neste 

domínio, o processo de formação deste profissional foi tomado como um movimento 

contínuo em constante transformação. 

A abrangência dos objetivos quais sejam: estudar o processo de reorientação da 

B. O. A. do tipo III no processo de formação da habilidade de descrever em atividades 

práticas experimentais na formação inicial de professores de Física, utilizando 

pressupostos teóricos e metodológicos da Teoria da Assimilação por Etapas das Ações 

Mentais e dos Conceitos de Galperin (objetivo geral), articulada as ações de realizar o 

diagnóstico inicial com os alunos da formação inicial de professores de Física para 

estabelecer o grau de orientação da habilidade de descrever, organizar um sistema 

didático como planejamento para reorientação da habilidade de descrever em atividades 

práticas experimentais a partir da Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e 

dos Conceitos, desenvolver um experimento pedagógico com a finalidade de reorientar a 

habilidade de descrever em atividades práticas experimentais, baseado no sistema 

didático, em uma turma de formação inicial de professores de Física e, Anunciar e 

elucidar fatores que facilitam e dificultam a utilização da Teoria da Assimilação por 

Etapas no processo de reorientação da habilidade de descrever em atividades práticas 

experimentais (objetivos específicos), estabelece condições para classificar a pesquisa 

como aplicada e exploratória, já que o problema  surge da prática social associada à 

atividade profissional a ser desenvolvida pelos participantes em formação, ao mesmo 

tempo em que proporciona maior familiaridade com o problema em questão, ou seja, o 

processo de reorientação da habilidade de descrever em atividades práticas experimentais, 
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como parte da formação inicial docente do professor de Física pode desenvolver uma 

atualização entre os estudantes de uma base orientadora da ação do tipo III, com 

contribuições à formação da generalização e pensamento teóricos. 

Utilizou-se uma abordagem que admite a utilização de instrumentos quantitativos 

e qualitativos, conforme a relação existente entre essas duas dimensões, estabelecendo 

uma complementaridade necessária para dar confiabilidade ao processo que culminou na 

resposta ao problema de pesquisa. Considerou-se a importância dessa complementaridade 

a partir da ideia de que ambas são necessárias, mas (sozinhas) nem sempre suficientes 

para abarcar toda realidade observada (MINAYO e SANCHES, 1993), além de revelar 

uma relação indissolúvel entre subjetividade e as condições objetivas onde ela tem lugar 

e se expressa como produção de conhecimento (NÚÑEZ, 2012). 

Considerando a fundamentação teórica, problematização, objetivos e tese, foram 

elaborados o diagnóstico inicial, o sistema didático e, posteriormente, um experimento  

formativo, cuja finalidade é a reorientação da habilidade de descrever no conjunto das 

atividades práticas experimentais, como parte do conhecimento profissional do futuro 

professor, realizado como proposta de uma disciplina de formação inicial de professores 

de Física, embasada na Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos 

Conceitos de Galperin. Em consonância com a teoria e os momentos do experimento foi 

analisado o potencial desta ferramenta como metodologia de aprendizagem na 

apropriação da orientação do sistema de operações da habilidade de descrever, conforme 

preveem as Diretrizes Nacionais Curriculares para os Cursos de Física, as quais 

consideram como competências essenciais do professor licenciado em Física, descrever 

e explicar fenômenos naturais, processos e equipamentos tecnológicos em termos de 

conceitos, teorias e princípios físicos gerais (BRASIL, 2001). 

Considera-se como orientação metodológica para esse processo a ideia de que o 

desenvolvimento humano acontece por intermédio da assimilação da experiência social, 

vivida pelo indivíduo em suas interações diárias. A assimilação permanece por toda a 

existência, se constituindo como meio no processo de aprendizagem e desenvolvimento 

humanos. 

Essa ideia está embasada na concepção que orienta o marco teórico dessa 

pesquisa, a Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de 

Galperin. Busca-se então uma estratégia em um dos principais subsistemas dessa teoria, 

aquele que orienta as condições que garantem a correta execução da ação (habilidade), ou 

seja, a orientação e mais especificamente aquela apontada teoricamente como mais 
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adequada para a formação da habilidade de descrever, a Base Orientadora da Ação do 

tipo III. 

Considerando o método como ferramenta fundamental para a aquisição do 

conhecimento científico, optou-se por utilizar um experimento pedagógico como 

estratégia de formação da habilidade de descrever. Neste caso, o pesquisador interage 

com o objeto de estudo, formado pelos alunos e o próprio processo de formação que eles 

participam (TALÍZINA, 2000). 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

O contato do pesquisador com os estudantes participantes desta pesquisa ocorreu 

por meio de uma atividade de extensão denominada “A orientação para descrever em 

atividades práticas experimentais”, com carga horária de 30 horas, submetida e aprovada 

pela Diretoria Acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte Campus Santa Cruz e realizada na própria sede desta instituição durante 

o semestre letivo de 2015.1. Participaram desta atividade 30 estudantes inicialmente, dos 

quais, 7 desistiram e 23 concluíram o curso. 

Os estudantes participantes da pesquisa cursavam o segundo período da 

licenciatura em Física, possuem uma média de idade de 21,5 anos com pequeno desvio 

padrão (3,0 anos), situação que permite caracterizar o grupo como jovem e homogêneo 

do ponto de vista cronológico, como mostra o gráfico 1. Considerando o critério de 

classificação utilizado pela educação brasileira, em que a idade ideal para cursistas do 

ensino superior varia entre 18 e 24 anos, pode-se identificar que a maioria dos alunos, ou 

seja, 83%, está nesta faixa etária. Considerando o gênero dos estudantes, 56 % é do sexo 

masculino e 44% do sexo feminino, situação que revela um equilíbrio quanto a essa 

categoria de análise. 

Considerando a dedicação integral (quadro 12) ao curso, 61 % não trabalham e 

35% exercem atividades laborais no comércio local, já que a cidade de Santa Cruz-RN é 

um centro de turismo regional e sede comercial da microrregião do Trairi, no Rio Grande 

do Norte. Os outros 4%, ou seja, um estudante, é professor de matemática com três anos 

de experiência, apesar de não ter formação em nível superior para este fim.  
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Gráfico 1 - Idade dos participantes 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

Com a exceção de um dos participantes da pesquisa, os demais ainda não 

desenvolveram a atividade de regência em sala de aula, no entanto, 13%, participam do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência – PIBID. Durante a realização 

da atividade formativa, todos os participantes que não faziam parte do PIBID se 

inscreveram na seleção para essa bolsa, sendo que 5 (23%) foram contemplados, mas até 

o término desta etapa da pesquisa não tinham iniciado as atividades. O quadro 12 

apresenta a disposição individual dos participantes da pesquisa conforme a caracterização 

realizada. 
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Quadro 10 - Informações sobre os participantes da pesquisa 

ESTUDANTE IDADE SEXO TRABALHA? FUNÇÃO PROJETO 

E1 22 F não não trabalha PIBID 

E2 23 M não não trabalha não 

participa E3 21 M sim recepcionista não 

participa E4 21 M não não trabalha não 

participa E5 23 F não não trabalha PIBID 

E6 27 M sim professor de matemática não 

participa E7 20 F não não trabalha não 

participa E8 18 F não não trabalha não 

participa E9 20 F não não trabalha não 

participa E10 18 M não não trabalha não 

participa E11 26 M sim consultor de vendas não 

participa E12 18 M não não trabalha não 

participa E13 21 F não não trabalha não 

participa E14 18 F sim vendedora não 

participa E15 24 F não não trabalha não 

participa E16 28 F sim operadora de caixa não 

participa E17 22 F sim auxiliar de fármacia não 

participa E18 18 M sim comerciário não 

participa E19 19 M não não trabalha não 

participa E20 23 M sim atendente não 

participa E21 25 M sim assessor de microcrédito 

rural 

não 

participa E22 20 M não não trabalha não 

participa E23 20 M não não trabalha PIBID 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

5.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

O experimento pedagógico seguiu quatro momentos importantes conforme o que 

foi estabelecido pelos objetivos apresentados nas secções 1.3 e 1.4. Inicialmente realizou-

se uma etapa de verificação, ou seja, por meio de um diagnóstico inicial, constatou-se o 

nível de desenvolvimento da habilidade de descrever nas Ciências Naturais, entre os 
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estudantes da licenciatura participantes da pesquisa. A partir do resultado do diagnóstico 

inicial, foi desenvolvido o sistema didático, ou seja, o planejamento das ações e material 

didático utilizado no experimento formativo, levando em consideração às análises 

científicas e didáticas do conteúdo de ensino, a habilidade de descrever em atividades 

práticas experimentais. 

Na compreensão do ensino como um processo de desenvolvimento profissional, 

o sistema didático se caracteriza como um modelo processual de planejamento, com 

ênfase na reflexão do professor como elemento básico para melhorar o ensino e a 

aprendizagem e como forma de diminuir os efeitos da espontaneidade que podem 

conduzir a resultados indesejados (NÚÑEZ e RAMALHO, 2012). Os resultados sobre o 

diagnóstico inicial e o sistema didático são apresentado no capítulo 6.      

A terceira parte do experimento pedagógico diz respeito à sua execução do 

processo formativo de reorientação da habilidade de descrever em atividades prática 

experimentais. Neste aspecto, a orientação da aplicação desse processo formativo é 

realizada a partir dos resultados obtidos do nível de desenvolvimento dos alunos e da 

elaboração do sistema didático. Finalizando a pesquisa, estuda-se os fatores que 

facilitaram e dificultaram a utilização da Teoria da Assimilação por Etapas no processo 

de reconfiguração da habilidade de descrever em atividades práticas experimentais. Os 

resultados relativos à execução do processo formativo e a análise dos fatores que 

facilitaram e dificultaram a reorientação estão apresentados no capítulo 7. 

O experimento pedagógico utilizado como método de pesquisa seguiu as etapas 

básicas apresentadas a seguir: 

a) Estabelecimento de um objetivo de aprendizagem a partir da 

formação da habilidade de descrever em Ciências Naturais 

O objetivo de aprendizagem é orientado a partir da ideia de que para formar 

uma habilidade é necessário um processo longo, demorado e que demanda 

diversos indicadores qualitativos (subsistema explicado na secção 4.3.1), 

escolha de uma modalidade de orientação (subsistema explicado na secção 

4.3.2) e das etapas de assimilação (subsistema explicado na secção 4.3.3). 

Considerando essa situação, optou-se por buscar um objetivo que 

reorientasse ou atualizasse o pensamento do estudante para materializar uma 

invariante estrutural-funcional da habilidade de descrever. O objetivo de 

aprendizagem é melhor explicado no capítulo 6. 
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b) Planejamento das quatro etapas do experimento pedagógico 

Para se organizar um experimento pedagógico é necessário organizar o 

processo de assimilação pelo estudante da habilidade de descrever em 

Ciências Naturais garantindo os três componentes fundamentais: as 

dimensões orientadora, executora e de controle. Para a dimensão 

orientadora, principal foco desse trabalho, foi planejado um instrumento de 

análise, um questionário, questões abertas sobre a estrutura conceitual 

(modelo do conceito) e procedimental (modelo das ações) sobre o nível de 

desenvolvimento da habilidade de descrever em Ciências Naturais. Ainda 

para a dimensão orientadora se estabeleceu por meio de um método teórico 

estrutural-funcional, as invariantes do conceito e das ações, para na 

execução do processo formativo direcionar a etapa orientadora com os 

estudantes participantes da pesquisa. As dimensões executora e de controle 

também foram planejadas para dar apoio ao processo de reorientação da 

habilidade de descrever com uma base de orientação do tipo III (B.O.A tipo 

III). 

c) A execução das etapas do experimento pedagógico 

Na execução do experimento pedagógico estabeleceu-se a necessidade de 

elaboração de problemas conforme as características da habilidade de 

descrever em atividades práticas experimentais. Esses problemas foram 

materializados em forma de tarefas de aprendizagem com a finalidade de 

garantir aos estudantes a implantação das ações objetivas, componentes da 

invariante de descrever em Ciências Naturais, portanto, que lhe permitam 

revelar o conteúdo do material de estudo em forma de base orientadora. As 

tarefas de aprendizagem são utilizadas em todas as etapas da pesquisa para 

uniformizar as estratégias e técnicas de obtenção, organização e análise dos 

dados.  

d) Organização e análise dos dados 

Os dados foram registrados em instrumentos como diários de anotações, 

registro de sistema de tarefas e tabulação dos questionários, organizados em 

banco de dados e tratados por protocolos de observação e análise de 

conteúdo. 
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e) Elaboração das conclusões que permitem estabelecer as 

contribuições experimentais da pesquisa 

A partir do marco teórico da pesquisa as conclusões são elaboradas a partir 

das tarefas de análise da reorientação dos estudantes, conforme a B.O.A. 

tipo III. Essa constatação será obtida em tarefas de diagnóstico final e no 

questionário sobre os elementos que favoreceram e dificultam a 

reorientação. 

 Considerou-se a reorientação da habilidade de descrever, do conceito e do sistema 

de ações, como um processo que permite a regularidade da aprendizagem, a partir da 

estrutura objetiva da atividade, determinada a partir da cultura. Neste caso, optou-se por 

realizar uma aproximação do experimento pedagógico à Teoria da Atividade de Leontiev 

(vide capítulo 2), de forma que a atividade unitária (habilidade de descrever) participa na 

qualidade de objeto de estudo (TALÍZINA, 2000, p. 27). 

O experimento pedagógico se fundamenta na ideia de que a reorientação de uma 

habilidade ocorre com êxito quando o aluno tem uma participação efetiva no processo 

educativo tomando consciência das etapas que permeiam o processo de assimilação e os 

erros que podem ser cometidos. 

Foram relacionados diferentes procedimentos metodológicos, tanto teóricos como 

empíricos. A importância do método teórico utilizado consiste na elaboração do conteúdo 

inerente à habilidade de descrever em atividades experimentais como um elemento que 

faz parte do desenvolvimento histórico das ciências naturais e sua respectiva influência 

nas aulas de Física para o ensino médio, nível em que o futuro professor desenvolverá 

sua ação pedagógica. 

A estruturação da habilidade de descrever em atividades práticas experimentais 

requereu a utilização de um modelo teórico, ou seja, a invariante estrutural-funcional que 

permitirá a compreensão de sua estrutura como um sistema dialético-conceitual, uma 

B.O.A tipo III desenvolvida na pesquisa como um sistema de significados que servirá de 

parâmetro para o diagnóstico inicial e a etapa de orientação do processo de formação. 

 Os procedimentos empíricos consistiram no desenvolvimento na reorientação da 

habilidade por meio das etapas de diagnóstico inicial, motivação, elaboração coletiva da 

B.O.A tipo III e de familiarização com as etapas de formação propostas pela teoria de 

Galperin. Foram utilizados como instrumentos de pesquisa a observação, o sistema de 

tarefas e o questionário. Assim como nos métodos que utilizamos, a variedade de 
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instrumentos atende à necessidade de estabelecer uma melhor representação da unidade 

material do objeto de estudo com o mundo a sua volta.  

 A seguir apresenta-se o esquema simplificado em forma de organograma do 

percurso metodológico da pesquisa (figura 8) e, em seguida, os elementos da metodologia 

aplicados aos objetivos específicos estabelecidos.  

 

Figura 8 - Organograma do percurso metodológico 

 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

5.3 PRIMEIRO OBJETIVO ESPECÍFICO: O DIAGNÓSTICO INICIAL 

O primeiro objetivo específico desta pesquisa é realizar o diagnóstico inicial com 

os alunos da formação inicial de professores de Física para estabelecer o grau de 

orientação da habilidade de descrever.  
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O diagnóstico inicial da habilidade de descrever em atividades práticas 

experimentais, utilizadas no ensino de Física, encerrou como finalidade o estabelecimento 

do nível de desenvolvimento, em relação aos sentidos que os estudantes da licenciatura 

atribuíam ao conceito e as ações componentes da atividade de descrever, ou seja o tipo 

de orientação que eles assimilaram em relação às habilidades de descrever.  

Conforme aponta Talízina (2000), este diagnóstico deve ser realizado para 

determinar o nível dos conhecimentos gerais que se incluem no conteúdo da atividade 

que está sendo assimilada. De forma semelhante, segundo Núñez e Ramalho (2011): 

Não se trata de um diagnóstico de pré-requisitos ou somente de 

ideias prévias, mas da caracterização do grau de desenvolvimento 

inicial da habilidade a ser formada na Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP), ou seja, nesse sentido se diagnostica o 

desenvolvimento inicial, em relação ao grau de desenvolvimento 

da habilidade desejada.  

Foram considerados os seguintes momentos para a realização do diagnóstico 

inicial: 

a) Definição dos objetivos do diagnóstico inicial. 

b) Elaboração do plano do diagnóstico. 

c) Elaboração do sistema de tarefas que conterá este instrumento e o 

respectivo instrumento de análise. 

d) Validação do instrumento. 

e) Aplicação do instrumento. 

f) Observação, durante a aplicação. 

g) Organização e análise dos dados.  

Considerou-se que o processo formativo da reorientação da habilidade de 

descrever em atividades práticas experimentais, assim como acontece com a assimilação 

de qualquer outro conceito ou habilidade, pressupõe um nível determinado de 

desenvolvimento da atividade cognitiva dos alunos. A presença destes conceitos ou 

habilidades subsidia a construção ou a atualização de novos, por esse motivo, os 

resultados desse diagnóstico serão relevantes para as próximas etapas da reorientação da 

habilidade de descrever como uma B. O. A. Tipo III. Vale lembrar que o conceito a ser 

formado aqui é o conceito de descrever. 

Foram estabelecidas duas categorias de tarefas para a realização do diagnóstico 

inicial. A primeira categoria é composta por uma situação problema realizada por meio 

de uma atividade escrita na qual os licenciandos devem explicitar, passo a passo, as ações 
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necessárias para realizar o procedimento de descrever nas Ciências Naturais, bem como, 

o seu conceito. Para estabelecer uma melhor relação entre os objetivos das tarefas e as 

questões utilizadas, foi realizado o plano da tarefa apresentado no quadro 13. Não se 

apresenta ainda as questões por serem parte dos resultados e que, por esse motivo, será 

apresentado no próximo capítulo. 

 

Quadro 11 - Plano do diagnóstico inicial 

OBJETIVOS QUESTÕES 

Analisar se o licenciando domina os enunciados associados ao conceito 

e se reconhece as ações necessárias para realizar o procedimento de 

descrever. 

 

Observar se o domínio do conceito e das ações é utilizado em uma 

tarefa de descrição de um experimento didático. 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

Os dados colhidos e organizados a partir do questionário foram tratados por meio 

da técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1997) para o estabelecimento de categorias 

empíricas representativas da assimilação da habilidade de descrever parcialmente 

apropriada pelos estudantes.  

Utilizou-se como critérios para estabelecer uma referência sobre a habilidade de 

descrever, a invariante produzida como parte do sistema didático que será apresentada 

posteriormente, tanto quanto ao modelo do conceito como o modelo das ações os quais 

foram desenvolvidos na análise sistêmica estrutural-funcional.  

Além disso, foi necessário estabelecer uma chave de correção como organizadora 

das ações e conceitos já formados parcialmente pelos estudantes como forma de avaliar 

o estado atual de desenvolvimento da orientação individualmente, para se realizar o 

processo de aprendizagem. Estabeleceu-se os níveis de desenvolvimento da orientação 

para habilidade de descrever a partir da chave de classificação planejada conforme 

apresentada nos quadros 14 e 15, como forma de apresentar uma gradação da orientação 

parcialmente formada em cada estudante participante da pesquisa. 
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Quadro 12 - Níveis de desenvolvimento relativos ao ao conceito de descrever em Ciências 

Naturais 

NÍVEL 1 
O estudante apresenta o conceito integralmente conforme a            

B. O. A. tipo III teórica 

NÍVEL 2 ATÉ O 

PENÚLTIMO 

O estudante apresenta domínio parcial do conceito em 

diversos níveis. 

ÚLTIMO NÍVEL 
O estudante não apresenta sentidos equivalentes ao conceito 

obtido teoricamente. 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

  

Quadro 13 - Níveis de desenvolvimento relativos as ações necessárias para a realização do 

procedimento de descrever em Ciências Naturais 

NÍVEL A 
O estudante apresenta as ações integralmente conforme a 

B.O.A. tipo III. 

NÍVEL B ATÉ O 

PENÚLTIMO 

O estudante apresenta as ações parcialmente em diversos 

níveis. 

ÚLTIMO NÍVEL 
O estudante não apresenta sentidos equivalentes ao 

conceito obtido teoricamente. 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

A segunda tarefa consiste em uma atividade que envolve um experimento didático 

que demanda a necessidade de realizar uma descrição na situação específica relacionada 

ao objeto de estudo dessa pesquisa, as atividades práticas experimentais. O plano desta 

tarefa é apresentado no Quadro 16. 

 

Quadro 14 - Objetivo da segunda tarefa de diagnóstico inicial 

OBJETIVO QUESTÕES 

Analisar a descrição dos estudantes em um experimento didático 

simples. 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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O experimento didático a ser realizado deve ter algumas características. Em 

primeiro lugar ele deve ser simples de se realizar para focar nas descrições de cada 

característica sem haver grandes preocupações com montagem de equipamentos e 

utilização de instrumentos sofisticados. Outras características importantes é que o 

experimento não necessite de conceitos e princípios muito complexos e que possa ser 

encontrado em outros trabalhos da área de ensino de ciências naturais para que possa ser 

realizado um diálogo entre esses trabalhos e este estudo. 

O experimento mais simples com essas características foi a descrição dos 

fenômenos ocorridos na análise da combustão de uma vela simples. Analisando-se outros 

trabalhos sobre a descrição da combustão da vela foi construída uma chave de correção 

com todas as descrições que puderam ser observadas. Essa chave de correção foi a 

referência para realizar a segunda parte do diagnóstico. A elaboração da chave de 

correção faz partes do resultado da pesquisa e será apresentada no próximo capítulo. 

Considerando que as descrições realizadas pelos alunos serão formadas por 

enunciados relativos às observações de várias características do fenômeno, inicialmente 

dividiu-se cada texto descritivo em enunciados individualizados destas observações para 

comparar com a chave de correção. 

Organizou-se, então, essas informações em dois bancos de dados e realizou-se 

uma análise para estabelecer, a partir da simples comparação, os enunciados que os 

estudantes cumpriram em cada descrição realizada, em contraponto a chave de correção 

desenvolvida pelo pesquisador a partir da análise de outros trabalhos.     

5.4 O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DIDÁTICO 

O sistema didático é um componente essencial do experimento pedagógico. A sua 

elaboração é considerada como um meio para planejar os procedimentos de ensino e 

aprendizagem da orientação de descrever nas Ciências Naturais. Conforme especifica 

Carvalho (2016), é um plano de ações do professor para organizar conhecimentos 

(conceitos, habilidades e atitudes) a serem assimilados pelo estudante durante seu 

processo de ensino aprendizagem. 

 A reflexão acerca das dificuldades para a reorientação de habilidades, em 

particular a habilidade de descrever em Ciências Naturais, encaminhou esta pesquisa para 

a elaboração de um sistema didático cujo planejamento visa organizar, no plano didático, 
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a atualização da orientação para descrever segundo a Teoria da Assimilação por Etapas 

das Ações Mentais e dos Conceitos de Galperin. 

Considerou-se, inicialmente, que um estudante da licenciatura em física já realiza 

descrições, portanto, a reorientação desta habilidade pode ser também caracterizada como 

uma atualização. Optou-se por utilizar o termo formação da habilidade de descrever já 

que uma atualização é parte desta formação e cada estudante deve ter atingido um nível 

de desenvolvimento diferentes dos demais.  

5.4.1 Definição dos pressupostos teóricos e metodológicos 

Definiram-se como integrantes do sistema didático os pressupostos teóricos e 

metodológicos da Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos 

de Galperin.  

Neste contexto, apresentam-se os seguintes pressupostos teóricos e metodológicos 

como elementos balizadores no desenvolvimento deste sistema:  

a) Considerar a aprendizagem como um tipo específico de atividade 

vinculada ao ensino em que o estudante é objeto e sujeito ativo e 

motivado (NÚÑEZ e RAMALHO, 2013). 

b) A assimilação de uma nova habilidade, ou sua atualização, é um processo 

que segue várias etapas, as quais são explicadas pela Teoria da 

Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos (NÚÑEZ e 

RAMALHO, 2013). 

Neste trabalho, a organização de um sistema didático, a partir dos fundamentos da 

Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de Galperin está 

em consonância com esses pressupostos e contém os seguintes momentos: 

a) Estruturação sistêmica dos conteúdos a serem ensinados; 

b) Elaboração do sistema de tarefas que incluam as etapas da teoria de 

Galperin e os indicadores qualitativos.  

Discutindo-se a materialização desse instrumento com maior profundidade 

apresenta-se a seguir os princípios norteadores do sistema didático elencados por Núñez 

e Ramalho (2013): 

a) As categorias didáticas, objetivos, conteúdos, métodos, meios e 

avaliação se relacionam e formam um sistema complexo e em 

desenvolvimento numa concepção sistêmica. 
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b) A formação do pensamento teórico como resultado da organização 

sistêmica dos conteúdos e da Base Orientadora da ação do tipo III. 

c) A unidade entre conceitos, procedimentos e atitudes, orientada ao 

desenvolvimento integral dos estudantes. 

d) A direção científica do processo de ensino e aprendizagem para delimitar 

o objeto da orientação, as etapas e o produto de assimilação.  

e) Um sistema de tarefas como núcleo central da organização do processo 

de ensino. 

5.4.2 Critérios para a definição do objetivo de aprendizagem 

Para dar continuidade ao sistema didático, é necessário estabelecer os objetivos 

de aprendizagem associados ao experimento formativo. Considerando o processo de 

aprendizagem como uma atividade (LEONTIEV, 1978), foram estabelecidos os objetivos 

a partir da análise teórica propiciada pela estruturação dos conteúdos e a análise empírica 

realizada no diagnóstico inicial. Conforme estabelece Núñez (2013): 

Partindo do pressuposto de que a aprendizagem é um tipo de 

atividade, os objetivos se formulam na linguagem das ações que 

o estudante realiza com o objeto de estudo, para sua assimilação, 

ou seja, como um tipo de atividade que engloba as ações e os 

conceitos objetos de assimilação, uma vez que o conhecer não se 

separa do saber fazer (os conceitos e as ações formam uma 

unidade), assim orientada para o desenvolvimento intelectual e da 

personalidade integral dos estudantes. 

Grosso modo, a formulação destes objetivos considera que: 

a) A habilidade de descrever possui uma estrutura conceitual e 

procedimental.  

b) A formação desta habilidade tem como finalidade a assimilação desta 

estrutura, em forma de ação mental. 

c) A partir da análise do diagnóstico inicial, as ações ainda não assimiladas 

pelos estudantes seguem etapas de aprendizagem, desde a motivação, a 

elaboração da base orientadora da ação, etapa material, etapa linguística 

e etapa mental. 

Com a finalidade de materializar esses objetivos, compartilhamos do modelo 

desenvolvido por Núñez e González (1996), adaptados à habilidade de descrever em 

atividades experimentais: 

a) Definir o objetivo em termos da habilidade de descrever em atividades 

práticas experimentais;  
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b) Definir o vínculo da habilidade de descrever em atividades práticas 

experimentais com a atividade profissional de professor de Física do 

ensino médio; 

c) Considerar o nível inicial do grau de desenvolvimento da habilidade de 

descrever em atividades práticas experimentais apresentadas pelos 

alunos; 

d) Considerar os limites de aplicação da atividade; 

e) Definir os indicadores qualitativos da habilidade de descrever em 

atividades práticas experimentais que serão analisadas em nossa 

pesquisa. 

5.4.3 Critérios para estabelecer a B. O. A. tipo III teórica 

Considerando que o professor deve conhecer a estrutura objetiva da atividade de 

estudo (TALÍZINA, 2000, p. 27), neste caso, a habilidade de descrever, e que o sucesso 

da formação de uma habilidade depende da qualidade da sua base orientadora, 

estabeleceu-se a análise teórica estrutural-funcional (TALÍZINA, 2000; RESHETOVA, 

1988). Esta foi a estratégia para obter o modelo do conceito e do sistema de ações 

componentes da habilidade de descrever na área de Ciências Naturais.  

O estabelecimento da estrutura invariante foi desenvolvido da seguinte maneira:  

a) Levantamento na literatura acadêmica do modelo do objeto e das ações 

que compõe a atividade de descrever como variantes do conhecimento;  

b) Identificação, nessa diversidade, de enunciados que caracterizam o 

modelo do conceito e das ações para cada variante levantada; 

c) Análise de enunciados semelhantes para obter um significado comum 

representado por apenas um enunciado invariante; 

d) Estabelecer o modelo do conceito e o modelo das ações a partir do 

conjunto dos enunciados invariantes, produzindo a invariante geral; 

e) Estabelecimento de limites de aplicação e generalização dos modelos 

invariantes. 

A partir do exame detalhado do conteúdo das diversas variantes apresentadas 

pelos trabalhos analisados, fez-se a seleção das estruturas comuns que compõem o modelo 

do conceito e do sistema de ações que, por sua vez, formará a estrutura invariante da 

habilidade de descrever em Ciências Naturais. A obtenção da invariante da habilidade de 

descrever permite o desenvolvimento e a estruturação do conteúdo como sistema e 
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formação do pensamento e da generalização teóricos, revelando a essência da atividade a 

ser assimilada pelo estudante. 

O quadro 17 apresenta o modelo utilizado para representar o levantamento dos 

modelos (variantes conceituais e variantes das ações) desenvolvidos pelos autores 

pesquisados. 

 

Quadro 15 - Variantes da habilidade de descrever a partir da análise utilizando o método 
teórico 

VARIANTES DA HABILIDADE (PROCEDIMENTO) DE DESCREVER 

AUTOR (ES) VARIANTES CONCEITUAIS VARIANTES DAS AÇÕES  

    

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

Da mesma forma, elaborou-se o quadro 18 para estabelecer os enunciados que 

foram denominadas “unidades componentes dos diversos conceitos” relacionados a 

análise qualitativa para se obter a invariante por cada grupo de unidades semelhantes 

chamada de “unidade proposta para compor o modelo conceitual”. Neste caso buscou-se 

substituir enunciados semelhantes por um enunciado que generalizante. 

 

Quadro 16 - Comparação entre enunciados do conceito de diversos autores com a unidade 

proposta como sintetizadora 

UNIDADES COMPONENTES DOS DIVERSOS 

CONCEITOS 

UNIDADE PROPOSTA 

PARA COMPOR O 

MODELO CONCEITUAL 

  

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

O quadro 19, semelhante ao 20, estabelece uma associação entre o grupo de ações 

com significados semelhantes, estabelecido pelos enunciados que as representa para cada 

autor pesquisado, com a ação sintetizada desenvolvida a partir da análise teórica feita 

neste trabalho. É nos quadros 15 e 16 que se estabelece o significado comum representado 

respectivamente pelas invariantes conceitual e das ações.  
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Quadro 17 - Comparação entre enunciados das ações de diversos autores com a unidade 

proposta como sintetizadora 

GRUPOS DE AÇÕES COM 

SIGNIFICADOS SEMELHANTES 
AÇÃO SINTETIZADA 

 
 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

  

 O quadro 20 apresenta tanto o modelo do conceito como o modelo das ações 

desenvolvidos como parte da estrutura invariante, que estabelece a estruturação do 

conteúdo, associada à habilidade de descrever. Está composto também das operações, 

como ações que já devem ser dominadas pelo licenciando para que se assimile o modelo 

das ações proposto. 

  

Quadro 18 - Modelo invariante das ações e do conceito para a habilidade de descrever 

MODELO DO 

CONCEITO 
MODELO DAS AÇÕES OPERAÇÕES 

  
 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

A finalidade do sistema didático é o planejamento executor do processo formativo, 

de forma a privilegiar a orientação como elemento chave no processo de aprendizagem. 

É um instrumento que direciona o processo de formação ou atualização da habilidade de 

descrever em atividades experimentais. Apresenta-se a seguir os critérios utilizados para 

desenvolver este sistema. 

5.4.4 Critérios para estruturação do sistema de tarefas de aprendizagem 

A Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos privilegia 

a utilização de tarefas de aprendizagem no processo formativo. Para o caso da formação 

da habilidade de descrever, utilizaram-se os momentos definidos por Núñez (2009), 

citados a seguir.  

a) Diagnóstico inicial do grau de desenvolvimento da habilidade. 

b) Execução do processo de formação da habilidade. 
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c) Controle final do processo de formação. 

 Considerando que o diagnóstico inicial foi realizado como uma etapa anterior ao 

planejamento do sistema didático, foi estabelecido que os resultados apresentados por 

essa análise subsidiassem os dois outros momentos da formação e, portanto, o 

desenvolvimento de tarefas de aprendizagem levou em consideração este resultado.  

  O sistema de tarefas elaborado também está associado ao grau de generalização 

estabelecido pelas ciências naturais, aplicados, neste trabalho ao Ensino de Física, 

delimitado pelas situações em que os limites de aplicação desta área do conhecimento 

podem ser aplicados nas tarefas em questão. Nestes termos, o grau de generalização é o 

indicador qualitativo que pode estabelecer o quanto uma habilidade é aplicável a uma 

quantidade dada de situações (GALPERIN, 2011c). 

 É importante elucidar que o número de tarefas que foram utilizadas no 

experimento formativo dependeu do grau de desenvolvimento inicial dos estudantes 

quanto à qualidade da orientação. 

Considerando que a qualidade da reorientação da B. O. A. tipo III depende da 

qualidade das etapas iniciais da Teoria da Assimilação por Etapas de Galperin, as 

características de cada uma ou sua função no processo de reorientação, apresenta-se a 

seguir os tipos de tarefas e procedimentos utilizados de acordo com cada etapa: 

a) Etapa motivacional – interação professor-estudante, interação estudante-

estudante, tarefa individual. 

b) Etapa de estabelecimento da B. O. A. tipo III – interação professor-

estudante, interação entre os estudantes. 

c) Familiarização com as etapas de aprendizagem – interação em duplas, 

tarefas individuais. 

5.4.5 Critérios para a estruturação das tarefas de controle 

O controle de aprendizagem teve como critério a análise do cumprimento das 

ações (passo a passo) nas tarefas de familiarização das etapas, nas atividades práticas 

experimentais cujo limite de aplicação é as Ciências Naturais. Neste caso, o controle 

ocorre para verificar se o estudante da licenciatura aplica a estrutura invariante a todas as 

situações novas dentro deste limite de aplicação. 

Foram utilizados como critérios para organizar as tarefas de controle um teste, 

explicado a seguir, em articulação direta com as ações apresentadas nas descrições pelos 

estudantes em dupla, de forma que um realizava a atarefa e outro, o controle.  
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Devido ao caráter de familiarização, o instrumento tem um formato simples e a 

finalidade de constatar se o estudante realizou as ações previstas na B. O. A. tipo III. No 

quadro 21, apresenta-se o modelo de tarefa de controle aplicado durante a familiarização 

das tarefas. Foram planejadas quatro tarefas com atividades práticas experimentais de 

forma que nas duas primeiras o estudante deve usar a B. O. A tipo III e o outro de posse 

desta B. O. A. realiza o controle.  

 

Quadro 19 - Ficha de avaliação das tarefas de controle 

AÇÃO COMPONENTE DO PASSO A PASSO PRESENTE AUSENTE 
NÃO 

SABE 

    

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

5.5 MÉTODOS DE OBTENÇÃO DE DADOS: O PROCESSO FORMATIVO 

 A obtenção de dados no processo formativo componente da pesquisa é 

influenciada por sua faceta empírica orientada pela busca da aproximação da realidade 

que envolve o objeto de investigação a partir do reflexo psíquico desta. Busca-se uma 

maior aproximação entre o professor e o objeto de estudo para permitir a coleta das 

informações necessárias para atender os objetivos específicos. 

 Os métodos de análise empírica escolhidos, em correspondência com os métodos 

de análise teórica, são embasados nos seguintes pressupostos:  

a) Integração dos métodos caracterizada por sua unidade dialética. 

b) Escolha e interpretação dos dados orientados pela formação do 

pensamento teórico e da assimilação por etapas.  

c) Relação direta com a natureza do objeto de estudo. 

d) Materialização dos instrumentos em um sistema de tarefas. 

 Utiliza-se como principais procedimentos, nesta pesquisa, instrumentos como a 

observação, o sistema de tarefas e o questionário. 

5.5.1 A observação 

 Utilizamos a observação como uma maneira distinta, única, de se entrar em 

contato com o mundo real e seus diversos fenômenos. A observação teve como finalidade 

obter a maior quantidade de informações possíveis acerca do objeto de estudo focado no 

processo de formação da habilidade de descrever em atividades experimentais. A 
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intencionalidade de nossa observação esteve voltada para a busca de fatores influenciados 

pelas categorias atividade e comunicação que envolvem a formação dessa habilidade, no 

contexto da formação inicial do professor de física. 

 Optou-se por utilizar uma observação em que o professor participa de todo 

processo empírico da pesquisa, caracterizado pela experiência formativa. Para evitar 

mudanças no comportamento dos alunos frente à pesquisa, a introdução do pesquisador 

como professor foi feita gradualmente e apesar de que os alunos tenham consciência da 

pesquisa, o experimento formativo transcorreu de maneira mais natural possível, evitando 

possíveis deturpações nos dados. Neste caso, o professor se tornou um participante usual 

do grupo pesquisado. 

 Não se utilizou da observação em seu aspecto behaviorista, tratando o objeto como 

imediato e compartimentado. Fez-se uma aproximação à Teoria da Atividade 

(LEONTIEV, 1979), principalmente à tese defendida por Talízina (2000), na qual a 

observação é dirigida para os componentes importantes da atividade de estudo, que 

permitem avaliar de maneira mediatizada sobre a parte que interessa. Esta observação 

está dirigida para a assimilação da orientação que transcorre de forma psíquica mais é 

revelada nas ações desenvolvidas pelo indivíduo. 

 O andamento da formação da reorientação da habilidade de descrever em 

atividades experimentais foi observado em nossa pesquisa a partir da identificação dos 

indicadores de assimilação promovidos pelos processos de atividade e comunicação, 

durante a aprendizagem. Observou-se as dificuldades apresentadas pelos estudantes, o 

comportamento individual de cada um no grupo, no decorrer da realização das tarefas que 

compunham o sistema didático. 

 O professor fez parte do conjunto a ser observado e, sua presença no ambiente de 

pesquisa transformou o contexto ao mesmo tempo em que foi transformado por ele. Nesta 

pesquisa, o professor tem um papel formal frente ao objeto de estudo já que ele assume o 

papel de professor do grupo observado numa perspectiva de médio prazo como parte 

integrante da estrutura social promovida por uma sala de aula. 

As observações foram realizadas em sala de aula, durante todo o experimento 

formativo, ou seja, no diagnóstico inicial, na motivação, na construção da B. O. A. tipo 

III e no processo de familiarização com as etapas propostas pela Teoria da Assimilação 

por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos. Os registros foram realizados por meio 

de notas rápidas e descrição em caderno de anotações, possibilitando uma grande 
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quantidade de informações que subsidiaram a análise feita posteriormente pelo 

pesquisador.  

5.5.2 O questionário 

 Nesta pesquisa foram utilizados questionários consorciados com o sistema de 

tarefas que compuseram a atividade de aprendizagem. Fez-se essa escolha porque o 

sistema de tarefas não estava associado apenas ao aspecto cognitivo mais também 

relacionado à motivação e a afetividade como categorias que mantém o processo em alto 

grau de reflexão.  

 Em dois momentos da pesquisa fez-se necessário utilizar questionários abertos 

para esclarecer a situação do processo de aprendizagem e garantir um registro escrito 

deste processo. Em princípio, utilizou-se um questionário para caracterizar o grupo que 

participou do processo formativo. Utilizou-se também esta técnica, ao final da pesquisa 

para investigar os elementos que contribuíram e dificultaram o processo. Devido ao seu 

caráter complementar, apesar de entender que uma de suas desvantagens é encontrar a 

lista correta de perguntas que podem se relacionadas aos objetivos específicos, 

diferentemente da observação, na qual o planejamento do instrumento é mais generalista. 

 Considerando que uma turma de licenciatura em Física de um curso recente 

formada por um grupo razoavelmente heterogêneo tem uma gama de saberes e 

competências difíceis de serem previstas, concluímos que a maioria das respostas será 

fidedigna, a partir de perguntas abertas, já que se conhece pouco sobre como se deu a 

formação de cada indivíduo pertencente ao grupo de alunos, dificultando o 

estabelecimento de categorias a priori, traço comum a questionários que utilizam 

perguntas fechadas. 

 Ao responder um questionário com perguntas abertas, os alunos puderam 

expressar sua representação pessoal acerca do que é perguntado e manifestá-lo com suas 

próprias palavras, de acordo com o seu próprio sistema de referências. Segundo Dione e 

Laville (1999):  

Tal instrumento mostra-se particularmente precioso quando o 

leque das respostas possíveis é amplo ou então imprevisível, mal 
conhecido. Permite ao mesmo tempo ao pesquisador assegurar-se 

da competência do interrogado, competência demonstrada pela 

qualidade de suas respostas. 

 O questionário aberto utilizado teve como desvantagens a possibilidade de 

ambiguidades se não for bem elaborado bem como o risco do indivíduo interrogado não 

ter desenvolvido a competência para compreender as poucas referências apresentadas 
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pelas perguntas. Foi preciso ter em conta toda a extensão do fenômeno pesquisado para 

evitar surpresas inesperadas. Podemos incluir nesse rol a dificuldade de na hora de 

analisar os dados, o professor ter que construir categorias que não estão expressas 

diretamente na resposta para atender a necessidade de generalizar os conteúdos e 

discursos. 

5.6 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Esta foi uma importante fase da pesquisa, principalmente em relação ao processo 

de seleção, transcrição e codificação das informações obtidas pelos diversos métodos de 

obtenção dos dados que permitirá uma análise rigorosa e válida cientificamente, criando 

diversas possibilidades e perspectivas para o próximo passo do nosso percurso 

metodológico. 

Os dados foram organizados de acordo com cada técnica de obtenção das 

informações. As respostas obtidas nas e tarefas e as informações constantes nas 

observações foram categorizadas com base em inferências quanto ao seu significado, 

segundo os critérios propostos por Núñez (2012):  

a) Exaustividade, abrangendo todo tipo de resposta obtida;  

b) Exclusividade, agrupando em cada categoria um conjunto de respostas 

que nitidamente se diferencia dos outros;  

c) Manutenção de um mesmo nível de inferência e/ou interpretação dos 

comportamentos, cuidando para que não ocorram grandes oscilações no 

contínuo de objetividade-subjetividade. 

Organizou-se os dados obtidos nos instrumentos em planilhas eletrônicas para 

facilitar a identificação das unidades de análise constantes nas respostas. Essas planilhas 

foram subdividas por instrumento aplicado e por objetivo a ser respondido. O mesmo foi 

feito para a organização dos dados obtidos nas observações, selecionando os enunciados 

produzidos pelos alunos. 

Os procedimentos de análise dos dados seguiram uma estratégia que articula 

aspectos quantitativos e qualitativos, a partir da premissa de que esses dois aspectos são 

indissociáveis. Estabelecemos uma evolução entre sistemas de análise quantitativo-

descritivo, quantitativo-interpretativo e qualitativo. 

Em princípio a análise foi orientada para uma exploração objetiva estabelecendo 

correlações entre variáveis relacionadas aos objetivos da pesquisa para, em um momento 

posterior, realizar inferências, para explicar o processo sem perder de vista o caráter 
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objetivo expresso na própria natureza dos dados. Entra em cena aqui a importância de se 

vincular os dados empíricos ao referencial teórico e, consequentemente as primeiras 

contribuições da pesquisa como inovação acadêmica e pedagógica. 

 Utilizou-se como técnica de análise de dados uma análise de conteúdo, com a 

finalidade de que os enunciados produzidos pelos estudantes não desapareçam no 

processo de categorização e relativização destes durante a atividade de análise das 

frequências, traço quantitativo comum na análise de conteúdo tradicional. De acordo com 

Núñez (2012): 

A análise qualitativa dos dados busca a apreensão de significados 

nas falas [...] interligados ao contexto e às situações em que são 

produzidos e delimitados pelas referências teóricas adotadas 

como marco referencial. É um processo indutivo de análise de 

dados descritivos. 

 Uma das características que utilizamos a partir deste método foi o 

emparelhamento dos dados empíricos com o modelo teórico que consideramos no 

trabalho. Buscou-se verificar a correspondência entre a construção teórica que compõe o 

trabalho e os dados empíricos recolhidos durante a pesquisa. Em particular a atividade de 

descrever em atividades experimentais foi analisada como elemento da comunicação, ou 

seja, uma habilidade cognitivo-linguística que é assimilada por etapas a partir do processo 

de ressignificação de sua orientação. 

 Considerando todos os aspectos orientadores que compõem esse capítulo 

metodológico, a seguir apresenta-se o capítulo com os resultados da pesquisa, em 

consonância com essas orientações e com um maior direcionamento para 

aprofundamentos, revelando o caráter prático e pedagógico do trabalho. 
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6 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DIDÁTICO 

Apresenta-se, neste capítulo. os resultados relativos à experiência formativa, 

desde o estabelecimento dos objetivos, o planejamento do sistema didático, a realização 

do diagnóstico inicial e da etapa formativa, realizados com a finalidade de reorientação 

dos estudantes para descrever em atividades experimentais, a partir das contribuições da 

Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de Galperin.  

Inicialmente, realiza-se o estabelecimento dos objetivos de aprendizagem e 

elaboração do sistema didático para em seguida realizar a análise do diagnóstico inicial 

para caracterizar o tipo de orientação utilizada pelos estudantes e enfim, realizar a etapa 

formativa de assimilação da B. O. A. tipo III, por meio das etapas de motivação e 

elaboração coletiva da orientação. Ao final, são realizadas tarefas de aprendizagem com 

a finalidade de familiarização dos estudantes com as etapas materializada e de linguagem 

externa, vinculando a descrição de situações problemas experimentais à B. O. A. tipo III 

elaborada coletivamente.  

O contato do pesquisador com os estudantes participantes desta pesquisa ocorreu 

por meio de uma atividade de extensão denominada “A orientação para descrever em 

atividades práticas experimentais”, com carga horária de 30 horas, submetida e aprovada 

pela Diretoria Acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte, e realizada durante o semestre letivo de 2015.1. 

6.1 DETERMINAÇÃO DO OBJETIVO DE ENSINO 

Considerando a aprendizagem como um tipo de atividade orientada para o seu 

desenvolvimento integral, o objetivo de ensino associado ao sistema didático ora 

planejado é descrever em atividades práticas experimentais. 

A partir das qualidades da ação, expressas por Galperin como indicadores 

qualitativos (GALPERIN, 2011c), definiu-se o grau de generalização como qualidade a 

ser analisada durante a formação da habilidade de descrever. Devido à formação de uma 

habilidade com alto grau de generalização ser um processo longo e complexo, considerou-

se as contribuições para a formação da habilidade quanto ao grau de generalização como 

tendência. 

Considerando que as atividades práticas experimentais tem caracteríticas 

semelhantes entre as ciências naturais, foram estabelecidos critérios sobre o 

reconhecimento do objeto ou fenômeno como pertecente a essa área do conhecimento, a 

qual, didaticamente na escola, se apresenta como disciplinas de Física, Química, Biologia, 
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Geologia e Astronomia. Os critérios estabelecidos para a discussão do limite de aplicação 

da B.O.A. tipo III, considerando o grau de generalização estabelecido pelas ciências 

naturais, foram: 

a) Os objetos ou fenômenos a serem descritos possuem um grande grau de 

objetividade. 

b) As características observadas e descritas não são polissêmicas. 

c) A descrição ocorre sob a orientação de uma teoria das ciências naturais. 

d) O objeto ou fenômeno descrito é natural, ou seja, não se forma no 

contexto social. 

 Os critérios que definem o grau de generalização da habilidade de descrever em 

atividades experimentais, no limite das ciências naturais, devem ser incluídos na 

elaboração da BOA tipo III como elemento que permite a assimilação desta habilidade, 

ou seja, antes de realizar a descrição, o estudante deve reconhecer se o objeto ou 

fenômeno que está observando e consequentemente descrevendo faz parte do limite de 

aplicação das ciências naturais. 

6.2 ESTRUTURAÇÃO SISTÊMICA DOS CONTEÚDOS 

A estrutura da habilidade de descrever é formada pelo modelo do conceito e o 

modelo das ações necessário à sua realização, portanto, com a finalidade de se estruturar 

o modelo do conceito, o modelo das ações que compõem o procedimento de descrever, 

utilizou-se o método teórico de análise da atividade (TALÍZINA, 1988), por meio de uma 

análise estrutural-funcional que busca obter a invariante característica da habilidade de 

descrever a partir de suas variantes conceituais e das ações.  

O exercício de obtenção da invariante da habilidade de descrever por meio da 

análise teórica estrutural-funcional seguiu parâmetros estabelecidos por Reshetova 

(1988). Inicialmente realizou-se a análise de trabalhos relevantes sobre o procedimento 

de descrever de forma a garantir a comparação dos conceitos e do sistema de ações 

estabelecidos por esses autores.  

A organização e estruturação da habilidade de descrever como sistema demandou 

a busca por trabalhos sobre descrição, resultando em pouco mais de uma dezena de 

trabalhos produzidos entre 1985 e 2015, dos quais, apenas nove (OCAÑA, 2012; 

FARELLO e BIANCHI, 2012; NÚÑEZ e SILVA, 2008; JORBA ET AL, 2000; 

SANMARTÍ e IZQUIERDO, 2000; PUENTES, 2000; VESLIN, 1988; LOPEZ, 1988; 
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ADAM, 1987) continham uma discussão sobre a estrutura conceitual e/ou das ações que 

compõem a habilidade de descrever. 

O quadro 22 mostra as informações sistematizadas para se realizar o método 

teórico de elaboração da invariante. Os trabalhos pesquisados continham as variantes 

conceituais e das ações, portanto trataremos do sistema de operações posteriormente, no 

entanto, vale salientar que os autores que apresentavam apenas as variantes conceituais 

estão expressas no quadro 23. Buscou-se a partir da análise dos quadros 22 e 23, utilizar 

o método teórico da atividade mantendo os significados comuns ou semelhantes para 

compor as invariantes propostas anteriormente. Neste caso, identificamos elementos e 

operações básicas que formaram tanto a invariante conceitual (modelo do conceito) como 

o modelo das ações.  

Considerando a invariante conceitual, percebemos que os autores fazem uso de 

verbos como produzir, listar, representar, ilustrar, enumerar, entre outros, como algo que 

tem que ser feito com um objeto ou fenômeno observado para se realizar uma descrição. 

Neste caso o objeto ou fenômeno observado deve ser descrito de forma que o interlocutor 

tenha uma ideia exata do que é descrito (JORBA ET AL, 2000; LOPEZ, 1988), ou seja, 

deve-se considerar os objetos tal como eles se apresentam e não como gostaríamos que 

se apresentassem (FARELLO e BIANCHI, 2012). 

Considerando que a descrição é uma representação comunicativa de um objeto ou 

fenômeno e, além disso, representar é sinônimo da maioria dos verbos presentes nas 

definições, bem como está presente nas definições desenvolvidas por Lopez (1998) e 

Núñez e Silva (2008).  
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Quadro 20 - Variantes conceituais e das ações do procedimento de descrever 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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Uma vez definido o verbo principal de nosso conceito, nos desviamos para o 

segundo questionamento, a saber, o que deve ser representado pela descrição? Analisando 

o que afirmam os autores estudados, temos a seguinte situação: 

a) Qualidades, propriedades, características e ações de objetos fenômenos e eventos 

(JORBA et al, 2000). 

b) Objetos, fatos, experiências ou vivências (LOPEZ, 1998).  

c) Objeto ou acontecimento (FARELLO e BIANCHI, 2012). 

d) Características ou qualidades de um objeto, um fenômeno ou um processo que se 

observa (NÚÑEZ e SILVA, 2008). 

e) Características e os elementos presentes no objeto a ser descrito (OCAÑA, 2012). 

f) Acontecimentos (VESLIN, 1988). 

g) Objeto (PUENTES, 2000). 

Neste grupo sobre o que vai ser representado pela descrição, percebeu-se que há 

duas categorias distintas a ser analisadas. Na primeira, toma-se como referência o próprio 

objeto, fenômeno ou evento (JORBA ET AL, 2000; LOPEZ, 1988; FARELLO e 

BIANCHI, 2012; NÚÑEZ e SILVA, 2008; OCAÑA, 2012; VESLIN, 1988; PUENTES, 

2000) enquanto que uma segunda linha de conceitos faz menção às qualidades, 

características ou propriedades desses objetos ou fenômenos (JORBA et al, 2000; 

NÚÑEZ e SILVA, 2008; OCAÑA, 2012). 

 

Quadro 21 - Trabalhos que apresentam apenas variantes conceituais 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

  

A invariante utilizada para definir o que deve ser representado manterá os 

atributos qualitativos e quantitativos materializados em suas qualidades, características e 

propriedades, as quais são sinônimos e, portanto, serão substituídas por propriedades. 

Quanto aos objetos, fenômenos, eventos, acontecimentos, experiências e vivências, 
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optou-se por objetos ou fenômenos, já que nossa proposta inicial é limitar à descrição às 

ciências naturais, no entanto acrescentou-se o termo “observado” como elemento que 

privilegia a percepção do observador frente a tais objetos ou fenômenos. 

 Um componente importante na composição da invariante conceitual da habilidade 

de descrever é o como realizar a descrição. Segundo os autores pesquisados, o meio pelo 

qual devemos realizar uma descrição é tanto a palavra, como unidade genética da 

linguagem e comunicação verbais, como elementos da comunicação não verbais. 

Conforme apresentam os autores a seguir: 

a) Através de todos os tipos de códigos e linguagens verbais e não verbais 

(JORBA ET AL, 2000). 

b) Requer o uso das palavras adequadas que possibilite criar a representação 

desejada (NÚÑEZ e SILVA, 2008). 

c) Desenhar, ilustrar (LOPEZ, 1988). 

d) Delinear, ilustrar (FARELLO e BIANCHI, 2012). 

Dentre os trechos que foram analisados, considerou-se que o desenvolvido por 

Jorba et al (2000) é mais completo que os demais já que engloba a utilização de ações 

que incluem a linguagem não verbal (desenho, ilustração, ...) como a verbal (palavras). 

Considerou-se então este trecho como representativo do grupo, incluindo-se o termo 

sistema de signos adequado, ao invés de palavras mais adequadas. Desta forma, o trecho 

da invariante resultou em “utilizando sistema de signos adequado, verbais ou não 

verbais”. 

a) Sem estabelecer relações causais, pelo menos de forma explícita (JORBA 

ET AL, 2000). 

b) De forma que se tenha uma ideia exata do que é descrito (LOPEZ, 1998). 

c) Tal como ele se apresenta (FARELLO e BIANCHI, 2012). 

d) Algo é ou ocorre de maneira determinada (SANMARTÍ e IZQUIERDO, 

2000) 

e) Sem estabelecer relações entre eles, pelo menos de forma explícita 

(VESLIN, 1988). 

f) Forma objetiva tal como ele é (PUENTES, 2000). 

Os trechos utilizados para realizar o método teórico, neste caso, expõem uma 

natureza típica da descrição, a possibilidade de apresentar o objeto ou fenômeno tal como 

ele é, e nada além disso, na busca de motivos para explicar o evento ou acontecimento 
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observado. No caso das ciências naturais, a relação de causa e efeito está associada à 

habilidade de explicar, a qual não é finalidade desta análise. 

Compreendeu-se, então, que para realizar uma descrição, é necessário não 

estabelecer relações de causa e efeito, com a finalidade de manter a representação do 

objeto ou fenômeno observado o mais fiel possível ao que ele é materialmente e não 

introduzir abstrações típicas das ciências naturais, as quais direcionam o texto para uma 

tipologia explicativa. Apresentamos um esquema do método teórico utilizado para 

estruturar a invariante da habilidade de descrever no quadro 24. 

Esta estrutura invariante nos permitiu apresentar como modelo conceitual para a 

habilidade de descrever o seguinte enunciado: Descrever é representar propriedades de 

um objeto ou fenômeno observado, utilizando sistema de signos adequado, verbais ou 

não verbais, sem estabelecer relações de causa e efeito pelo menos de forma explícita. 

Considerando o modelo das ações que compõe a habilidade de descrever, utilizou-

se o mesmo método para estabelecer um modelo invariante deste sistema. Para iniciar 

uma descrição, os autores convergem na ideia de que se deve determinar o objeto e o 

objetivo como ações iniciais. Conforme apresenta esses autores quanto ao objeto e o 

objetivo da descrição: 

a) Selecionar o objeto da descrição (LOPEZ, 1988). 

b) Identificar o objeto da descrição (FARELLO e BIANCHI, 2012). 

c) Estabelecer o objetivo da descrição (FARELLO e BIANCHI, 2012). 

d) Determinar o objeto que será descrito (OCAÑA, 2012). 

e) Elaborar o plano da descrição (OCAÑA, 2012). 

f) Determinar o objetivo e o objeto da descrição, assim como o contexto e 

as condições da sua existência (NÚÑEZ e SILVA, 2008). 

g) Identificar o objetivo da descrição (SANMARTÍ e IZQUIERDO, 2000). 

Diante das variantes apresentadas, optou-se por incluir o objeto e o objetivo como 

elementos do modelo das ações. Em relação ao objeto ou fenômeno que será descrito, 

optou-se pelo verbo determinar, já que nosso limite de aplicação está no interior das 

ciências naturais e, determinar é uma ação que pode ser facilmente definida de forma 

lógica. Quanto aos objetivos, optamos pelo verbo definir que, apesar de não estar 

presente, entre as variantes apresentadas, exprime melhor a busca pela essência do objeto 

de estudo. 
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Quadro 22 - Síntese do conceito de descrever 

UNIDADES COMPONENTES DOS DIVERSOS 

CONCEITOS 

UNIDADE 

SINTETIZADA 

• Produzir proposições ou afirmações que listam (JORBA 

ET AL, 2000). 
• Representar, desenhar, ilustrar (LOPEZ, 1988).  
• Delinear, ilustrar, imaginar (FARELLO e BIANCHI, 2012). 
• Representar, desenhar, falar das características ou 

qualidades (NÚÑEZ e SILVA, 2008). 
• Enumerar (OCAÑA, 2012). 
• afirmar que algo é (SANMARTÍ e IZQUIERDO, 2000) 
• Citar (VESLIN, 1988) 
• Exibir, Fazer uma cópia (PUENTES, 2000). 
• Ordenar, distribuir, situar (ADAM, 1987).  

Representar 

• Qualidades, propriedades, características e ações de objetos 

fenômenos e eventos (JORBA et al, 2000). 

• Objetos, fatos, experiências ou vivências (LOPEZ, 1998).  

• Objeto ou acontecimento (FARELLO e BIANCHI, 2012). 

• Características ou qualidades de um objeto, um fenômeno 

ou um processo que se observa (NÚÑEZ e SILVA, 2008). 

• Características e os elementos presentes no objeto a ser 

descrito (OCAÑA, 2012). 

• Acontecimentos (VESLIN, 1988). 

• Objeto (PUENTES, 2000). 

 

qualidades, 

características ou 

propriedades de 

um objeto ou 

fenômeno 

observado 

 

 

• Através de todos os tipos de códigos e linguagens verbais e 

não verbais (JORBA ET AL, 2000). 
• Requer o uso das palavras adequadas que possibilite criar a 

representação desejada (NÚÑEZ e SILVA, 2008). 

• Desenhar, ilustrar (LOPEZ, 1988). 

• Delinear, ilustrar (FARELLO e BIANCHI, 2012). 

utilizando sistema 

de signos 

adequado, verbais 

ou não verbais 

• Sem estabelecer relações causais, pelo menos de forma 

explícita (JORBA et al, 2000). 
• De forma que se tenha uma ideia exata do que é descrito 

(LOPEZ, 1998). 

• Tal como ele se apresenta (FARELLO e BIANCHI, 2012). 

• Algo é ou ocorre de maneira determinada (SANMARTÍ e 

IZQUIERDO, 2000) 
• Sem estabelecer relações entre eles, pelo menos de forma 

explícita (VESLIN, 1988). 
• Forma objetiva tal como ele é (PUENTES, 2000). 

sem estabelecer 

relações de causa e 

efeito pelo menos 

de forma explícita. 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

Considerando a necessidade de relacionar a habilidade de descrever (cognitivo-

linguística) a de observar (cognitiva), observou-se que alguns autores citam como ação 
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necessária à descrição, observar o objeto ou fenômeno que será descrito. Outros associam 

à coleta de dados ou de informações, ou mesmo deixam essa informação implícita, mas a 

necessidade de se observar está presente em outras ações como comparar e categorizar. 

Os autores que fazem referência explícita à observação são: 

a) Jorba et al (2000) e Lopez (1988) – observar. 

b) Farello e Bianchi (2012) – coletar informações. 

c) Ocaña (2012) – observar o objeto. 

Seguindo a modelo conceitual desenvolvido, inclui-se como parte integrante desta 

ação específica a observação não apenas de um objeto, mas também de fenômenos, seja 

ele de natureza, física, química ou biológica, ou seja, essencialmente fenômenos que 

podem ser descritos pelas ciências da natureza. 

Considerando que toda descrição deve ser direcionada para o que é relevante, 

alguns autores analisados estabeleceram uma ação para identificar essa relevância, de 

acordo com o exposto a seguir: 

a) Identificar o essencial (JORBA ET AL, 2000). 

b) Dividir mentalmente o objeto da descrição em partes (essenciais, não 

essenciais, relevantes, não relevantes, aparentes, visíveis, relacionadas) 

que permitirão a direção da descrição (NÚÑEZ e SILVA, 2008). 

c) Elaborar o plano da descrição (OCAÑA, 2012).  

d) Verificar a imagem de referência à exaustão (FARELLO e BIANCHI, 

2012). 

e) Selecionar propriedades mais significativas dos objetos ou organismos 

(SANMARTÍ e IZQUIERDO, 2000). 

Em todas as operações mencionadas acima, os autores apresentam uma forma de 

direcionar a descrição para alguns aspectos do objeto a ser descrito, no caso os mais 

relevantes, considerando o que foi definido como objetivos da descrição. Considerou-se 

o último enunciado mais completo, no entanto, substituindo “organismos” por 

“fenômenos”. 

Uma vez selecionadas as propriedades, é necessário descrever de que forma esses 

atributos interagem entre si e com outras variáveis como tempo e espaço. Neste caso, 

entra em cena operações como classificar, comparar, medir, entre outras que podem 

caracterizar semelhanças, diferenças e transformações sofridas pelo objeto ou fenômenos. 

Os enunciados semelhantes propostos pelos autores pesquisados foram: 
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a) Comparar e encontrar as semelhanças e diferenças (JORBA ET AL, 

2000). 

b) Encontrar semelhanças e diferenças (LOPEZ, 1998). 

c) Ordenar os elementos descritivos (FARELLO e BIANCHI, 2012). 

d) Realizar comparações entre os estados inicial e final do objeto ou 

fenômeno (NÚÑEZ e SILVA, 2008). 

e) Enumerar as qualidades, características, componentes do objeto, 

fenômeno ou processo. Usar o maior número de qualificativos (NÚÑEZ 

e SILVA, 2008). 

f) Reproduzir as características do objeto segundo o plano (OCAÑA, 

2012). 

g) Selecionar propriedades mais significativas dos objetos ou organismos, 

quantificá-las ou qualificá-las (SANMARTÍ e IZQUIERDO, 2000). 

Os enunciados analisados dão conta de operações utilizadas nas ciências naturais 

como comparar, classificar, mensurar ou medir, seja de forma qualitativa ou quantitativa. 

A diversidade destes enunciados direcionou a análise para a busca de um enunciado geral 

que incluísse todas essas operações, levando em consideração o que já foi dito pelos 

próprios autores. Neste caso optamos por manter “realizar classificações, mensurações e 

comparações entre as propriedades do objeto ou fenômeno a ser descrito, levando em 

consideração transformações ocorridas durante a observação”. 

A forma como essas informações serão apresentadas (descritas) varia de acordo 

com as características dos dados obtidos. Neste caso, as informações são expostas 

utilizando-se a linguagem da ciência e, portanto, é necessário utilizar tabelas, esquemas, 

gráficos, entre outros para que as informações sejam bem apresentadas ou descritas. Os 

autores pesquisados também fazem menção a esta situação conforme podemos perceber 

a seguir: 

a) Produzir um texto com a terminologia adequada (JORBA ET AL, 2000). 

b) Escolher as técnicas descritivas (FARELLO e BIANCHI, 2012). 

c) Adequar a descrição ao vocabulário e linguagem de usos ou metas, 

teorias, princípios, leis e conceitos (NÚÑEZ e SILVA, 2008). 

d) Utilizar, sempre que possível, tabelas ou esquemas para representar as 

informações ou características e tender a utilizar frases curtas e 

justapostas (SANMARTÍ e IZQUIERDO, 2000). 
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Neste caso, a análise conduziu a estruturação do enunciado “identificar relações 

entre variáveis e registrar por esquemas, equações, tabelas ou gráficos”.  

Por último e não menos importante, compreendeu-se que é necessário escrever 

um texto para caracterizar a descrição a ser realizada. Assim como nas outras operações, 

os autores escrevem sobre a necessidade de escrever um texto descritivo como produto 

da descrição. Segundo esses autores deve-se: 

a) Produzir um texto com a terminologia adequada (JORBA ET AL, 2000). 

b) Comunicar a descrição (LOPEZ, 1988) 

c) Redigir a descrição (FARELLO e BIANCHI, 2012). 

d) Utilizar frases curtas e justapostas (SANMARTÍ e IZQUIERDO, 2000). 

Como invariante para representar o desenvolvimento de um texto descritivo, 

optou-se por estabelecer o enunciado “desenvolver um texto descritivo, utilizando 

linguagem adequada aos conceitos, teorias e princípios que nortearam a observação”. 

 O quadro 25 apresenta uma sistematização da análise teórica estrutural-funcional 

utilizada para estruturar a invariante do sistema de ações desenvolvido a partir das 

variantes estudadas. 

 As ações sintetizadas no quadro 26 são constituídas por operações que devem estar 

já assimiladas pelos licenciandos. Conforme forem identificadas dificuldades para a 

realização destas operações, devem-se realizar tarefas para suprir estas com a finalidade 

não deixar lacunas na formação, evitando que o licenciando tenha que assimilar uma 

habilidade sem ter se apropriado de outra mais fundamental e que faz parte de sua 

estrutura.  

 Considerando a articulação entre observar e descrever, apesar de observar não ser 

o foco principal deste trabalho, optou-se por considerar sua estrutura cocenitual e 

procedimental visto que, dificuldades apresentadas pelos alunos para descrever estarão 

associadas à dificuldades para observar. 
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Quadro 23 - Construção de uma invariante das ações para descrever em atividades 

práticas experimentais 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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Quadro 24 - Quadro do conceito, ações e operações para a habilidade de descrever em 

Ciências Naturais 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 



164 
 

 

6.3 O DIAGNÓSTICO INICIAL 

O processo formativo da habilidade de descrever em atividades práticas 

experimentais, assim como acontece com a assimilação de qualquer outro conceito ou 

habilidade nessa perspectiva teórica, pressupõe um nível inicial de desenvolvimento da 

atividade cognitiva dos alunos. A presença destes conceitos ou habilidades subsidia a 

formação ou a atualização de novos. Conforme explica Talízina (2000), é nesta situação 

em que se determina o nível dos conhecimentos gerais inclusos no conteúdo da atividade 

que está sendo assimilada. 

O diagnóstico inicial tomou como parâmetro o produto da análise estrutural-

funcional, ou seja, a invariante estruturada a partir do modelo do conceito e das ações, 

sistematizado na seção anterior como meio de avaliação da variante já assimilada pelo 

aluno e a sua capacidade de utilizar esta variante em uma situação real em que seja 

possível utilizar a habilidade de descrever.  

Avaliou-se também o desenvolvimento da habilidade de observar como 

habilidade cognitiva e a de escrever um texto descritivo como produto da descrição. 

Admite-se, nesta situação, que a qualidade da observação influenciará na qualidade da 

descrição e da escrita do texto descritivo. 

A primeira tarefa para realizar o dignóstico inicial, denominada de DI e 

apresentada no quadro  é composta por uma situação-problema que pode ser vivenciada 

por um professor no cotidiano do nível médio de ensino. 

  

Quadro 25 - Primeira tarefa de diagnóstico inicial 

TAREFA D I 

Um aluno do ensino médio que acaba de participar de uma aula experimental em que 

uma das atividades é descrever um movimento a partir da observação, lhe questiona 

sobre o que é descrever e quais são as etapas, ou seja, o passo a passo necessário para 

realizar uma descrição em Ciências Naturais. Para atingir essa finalidade, você precisa 

de um determinado conhecimento. Para que isso seja possível, responda: 

A) O que é descrever nas Ciências Naturais? 

B) Qual o passo a passo (ações) necessário para realizar uma descrição nas 

Ciências Naturais? 

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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A tarefa a ser realizada, explícita no quadro 27, permite que o estudante apresente 

a habilidade de descrever de forma conceitual, expondo o sentido que ele atribui, bem 

como sobre o sistema de ações necessários para realizar o procedimento de descrever. 

Essa tarefa apresenta de forma individual o que o licenciando desenvolveu desta 

habilidade e, portanto, serve para identificar o nível de desenvolvimento do participante 

para o processo de aprendizagem que será realizado.  

A segunda tarefa que compõe o diagnóstico inicial tem por finalidade verificar se 

o estudante utiliza a variante apresenta por ele mesmo, quando é solicitado a elaborar um 

texto descritivo. Utilizamos uma tarefa, denominada de D II, na qual se pode descrever 

um fenômeno (queima da vela). Esta tarefa está apresentada no quadro 28. 

O modelo teórico é a invariante produzida nesta pesquisa, definida como o 

significado cultural atribuído ao procedimento de descrever. Almeja-se estabelecer um 

emparelhamento entre a construção teórica e a análise empírica, a fim de comparar seu 

modelo lógico ao que aparece nos conteúdos demonstrados pelos estudantes. 

 

Quadro 26 - Segunda tarefa para o diagnóstico inicial 

TAREFA D II 

Uma descrição científica de um fenômeno aparentemente simples pode apresentar uma 

grande quantidade de características, podendo chegar a dezenas ou mesmo centenas de 

propriedades descritas. 

Esta tarefa consiste em observar um fenômeno simples, como a queima de uma vela 

comum, e descrevê-lo à luz das ciências naturais. Elabore um plano de observação e 

escreva um texto descritivo tomando como referência o que é descrever e os passos 

necessários para realizar uma descrição, no seguinte experimento: 

Acenda uma vela comum, coloque-a na posição vertical e observe a 

queima por 10 minutos registrando todo o fenômeno 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

6.4 MOTIVAÇÃO INICIAL PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA 

HABILIDADE DE DESCREVER 

 Considerando que a motivação não é apenas uma etapa, mas também uma 

categoria psicológica que deve estar presente em todo o processo formativo, elaborou-se 
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tarefas para serem respondidas coletivamente entre os estudantes participantes, conforme 

é apresentado daqui em diante.  

A motivação tem início mesmo no diagnóstico inicial já que, naquele momento 

da formação, são planejadas situações problemas tanto para se estabelecer variantes 

conceituais como das ações formadas pelos estudantes para que eles descrevam um 

fenômeno observado. Manteve-se a estratégia de apresentar situações problemas também 

nesta etapa e nas que virão posteriomente para que esta motivação se mantenha durante 

todo o processo de formação da habilidade de descrever.  

Planeja-se a realização de dois procedimentos e uma tarefa nesta etapa. O primeiro 

procedimento será a apresentação do resultado do dignóstico incial referente à tarefa D I. 

O professor apresenta esse resultado e expõe as dificuldades apresentadas pelos alunos 

eobserva o nível de motivação que essa atividade pode causar. 

Ao final desta discussão apresenta-se um texto para a leitura e discussão coletivas 

sobre a importância da descrição e observação na história da Física.   

 Exte texto, disponível no ANEXO A, extraído de um livro do ensino médio 

aprovado pelo PNLD 2014 (GASPAR, 2013), trata da evolução histórica e do esforço da 

comunidade científica para estabelecer experimentalmente a velocidade da luz, desde 

discussões filosóficas entre Aristóteles e Empédocles até os experimentos relativos ao 

interferômetro de Michelson, ocorridos principalmente nas três primeiras décadas do 

século XX.  

 A partir da leitura deste texto planeja-se um debate com os alunos participantes 

da formação e o professor acerca da importância da descrição, como procedimento que 

não se separa e que tem uma função específica nas ciências naturais. Será entregue aos 

estudantes uma tarefa, denominda D III (quadro 29), para que seja possível a discussão 

em grupo, juntamente com o professor, de questões associadas à motivação para assimilar 

a habilidade de descrever. 

Sucede-se esta etapa, pelas de elaboração conjunta da B.O.A. tipo III, entre os 

alunos e da resolução de tarefas da etapa materializada. Pretende-se que esta motivação 

possa atingir também essas etapas para que a reorientação da habilidade possa ocorrer 

com contribuições ao grau de generalização. 
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Quadro 27 - Tarefa de motivação  

TAREFA D III 

O desenvolvimento das ciências naturais mostra muitas situações históricas em que a 

observação e a descrição foram importantes para a evolução desta área do 

conhecimento. Um exemplo do último século mostra o quanto a descrição do 

movimento de galáxias distantes, a partir da observação destas, possibilitou o 

desenvolvimento de um modelo de Universo que está em expansão. 

A) Qual a relação existente entre observação e descrição nas ciências naturais? 

B) Você imagina as ciências naturais sem esses procedimentos? Comente. 

C) Você, como futuro professor, precisa desse conhecimento para ensinar? Por 

quê? 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

  

6.5 ELABORAÇÃO DA B.O.A. TIPO III PARA A RECONFIGURAÇÃO DA 

HABILIDADE DE DESCREVER 

 A elaboração da BOA tipo III segue um processo de reflexão crítica permeada 

pela negociação de sentidos e significados, para o procedimento de descrever, no processo 

de interação entre alunos, professor e o objeto do conhecimento de forma produtiva e 

criativa. Os diversos sentidos são representados pelas respostas dadas pelos alunos às 

tarefas de diagnóstico inicial que incluem as variantes conceituais e o sistema de ações 

apresentados por eles, ao passo que, o significado foi estabelecido pelo modelo teórico 

desenvolvido nesta pesquisa a partir do qual definiu-se o modelo do conceito e das ações. 

 Neste aspecto, o professor conduz o procedimento de negociação, inicialmente 

anotando no quadro disponível em classe os enunciados referentes ao modelo do conceito 

fornecido pelos os alunos e, em conjunto com estes, faz a comparação desses enunciados 

com os produzidos na análise teórica estrutural-funcional, com a finalidade de cada um, 

separadamente, elaborar a B.O.A. tipo III a partir da construção coletiva  que orientará 

todas as outras etapas do processo de formação da habilidade. Este procedimento é 

repetido para o modelo das ações necessárias ao procedimento de descrever, cujo 

resultado é a composição, por parte dos alunos, do cartão de estudo que orientará a 

realização das tarefas daqui em diante.   
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 A partir desta negociação de sentidos e significados realizada por professor e 

alunos, cada um destes, elabora, a partir da construção coletiva, o cartão de estudo que 

será utilizado nas etapas seguintes, cujo modelo á apresentado no quadro 30.  

  

Quadro 28 - Modelo do cartão de estudo 

MODELO DO 

CONCEITO 

MODELO DAS AÇÕES 

 

  

Fonte: Acervo pessoal do autor 

  

 Ao final da reorientação da habilidade de descrever, a tarefa DII será refeita, sob 

a nova orientação e analisada como elemento de comparação entre a realização desta 

tarefa antes da reconfiguração da B.O.A. Tipo III e depois desta reorientação. 

6.6 TAREFAS DE FAMILIARIZAÇÃO DA AÇÃO NA ETAPA 

MATERIALIZADA 

Durante esta etapa os estudantes resolvem tarefas em dupla com a ajuda dos 

cartões de estudo, na seguinte sequência: 

a) Inicialmente resolvem-se as tarefas com a ajuda do cartão de estudo. 

b) Conforme as tarefas são resolvidas o cartão de estudo é reduzido. 

c) Quando as tarefas forem resolvidas sem o apoio externo, inicia-se a 

solução das tarefas da etapa verbal. 

A seguir apresenta-se uma sequência de tarefas que serão utilizadas como recurso 

de aprendizagem nesta etapa. Começa-se por descrições mais gerais, em que não há 

grandes necessidades de se utilizar conteúdo específico das ciências naturais, evoluindo 

cada vez mais para situações específicas. A finalidade das tarefas da etapa materializada 

é que os estudantes dependam cada vez menos do cartão de estudo como ajuda para 

colocar em prática a habilidade de descrever. Conforme os alunos utilizam menos o cartão 

de estudo para resolver as tarefas, dependem cada vez menos da ajuda materializada neste 

cartão, que aos poucos vai se transformando em um fenômeno linguístico. Os quadros a 

partir do número 31 até o 36 contém as tarefas desta etapa. 

 

 



169 
 

 

Quadro 29 - Tarefa da etapa materializada (M I) 

Descrevendo uma folha de papel modelo A4 

 

Nos últimos anos, uma situação muito divulgada na mídia diz respeito às informações 

constantes nas embalagens dos produtos tanto se a quantidade informada confere com o 

conteúdo, quanto à diminuição gradual de conteúdo mesmo que impresso nas embalagens. 

As embalagens de papel A4 assim como muitos produtos que estão à venda no comércio em 

geral possuem informações quanto aos seus pesos e medidas. No caso do papel A4 algumas 

informações são importantes como, por exemplo, suas dimensões (210 mm x 297 mm) e a sua 

densidade superficial cujo valor divulgado nas embalagens é de 75 g/cm2. 

Monte, com a ajuda do professor, um experimento para observar as propriedades de uma folha 

de papel e realizar um controle de qualidade sobre suas dimensões e a densidade superficial. 

Para que isso seja possível: 

• Elabore um plano para a observação e descrição. 

• Realize a experiência, observe e registre os dados e as informações necessárias. 

• Nesta situação, é possível usar o modelo de orientação definido na BOA? Justifique. 

• Elabore um texto descritivo referente à observação feita, usando o cartão de estudo que 

contém a B. O. A. tipo III. 

• Discuta com seu colega o texto elaborado, segundo os critérios de controle. 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

Quadro 30 - Tarefa da etapa materializada (M II) 

O que acontece com a água líquida quando ela é aquecida? 

 

Descrever o comportamento da água durante seu aquecimento pode fornecer informações 

importantes para posteriormente explicar esse comportamento. Muitos conceitos físicos e 

químicos estão associados à capacidade desta substância em armazenar energia a partir de 

trocas de calor com o meio externo.  

Monte, com a ajuda do professor, um experimento para observar o que acontece com a água 

líquida quando uma amostra é aquecida à pressão constante durante 10 minutos. 

• Elabore um plano para a observação 

• Realize a experiência, observe e registre os dados e as informações necessárias. 

• Nesta situação, é possível usar o modelo de orientação definido na BOA? Justifique. 

• Elabore um texto descritivo referente à observação feita, usando o cartão de estudo que 

contém a BOA 

• Discuta com seu colega o texto elaborado, segundo os critérios de controle. 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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Quadro 31 - Tarefa da etapa materializada (M III) 

É possível alterar a velocidade de giro de um sistema sem que este 

interaja com objetos externos? 
 

A explicação de muitos fenômenos físicos pode ser facilitada por uma observação e descrição 

rigorosas, mesmo que alguns experimentos não permitam realizar medições muito precisas. 

Nestes casos as inferências são feitas a partir da utilização dos sentidos como a visão, o tato, 

etc., como é o caso deste experimento. 

Geralmente para fazer um objeto girar é necessário uma interação com outro corpo externo a 

ele desde que seja aplicado um torque. Em um experimento que é possível analisar a alteração 

desse movimento utiliza-se um giroscópio. Utilize o giroscópio para observar possíveis 

alterações no movimento de rotação de uma pessoa em pé sobre ele apenas com impulsos 

internos, como fechar e abrir os braços ou alterar o movimento de outro giroscópio que está em 

suas mãos. 

• Elabore um plano para a observação. 

• Realize a experiência, observe e registre os dados e as informações necessárias. 

• Nesta situação, é possível usar o modelo de orientação definido na BOA? Justifique. 

• Elabore um texto descritivo referente à observação feita, usando o cartão de estudo que 

contém a BOA. 

• Discuta com seu colega o texto elaborado, segundo os critérios de controle. 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

 

 

Quadro 32 - Tarefa da etapa materializada (M IV) 

Objetos afundados em um líquido homogêneo podem flutuar se este se 

transformar numa solução gaseificada? 
 

Há alguns anos um submarino brasileiro que afundou no próprio porto em que estava ancorado 

foi içado à superfície colocando-se balões de ar em seu interior. Neste experimento, 

reproduzimos essa situação em uma dimensão muito menor e com uma pequena diferença já 

que, substintuindo os balões por bolhas de ar que podem aderir à superfície externa do objeto 

submerso, diferentemente do caso do submarino em que os balões foram colocados 

internamente. 

Neste exeprimento, colocam-se bolinhas de naftalina em um recipiente transparente cheio de 

água. Logo em seguida acrescenta-se ácido acético a 5% (vinagre comercial) e bicarbonato de 

sódio, misturando bem.  

• Elabore um plano para a observação. 

• Realize a experiência, observe e registre os dados e as informações necessárias. 

• Nesta situação, é possível usar o modelo de orientação definido na BOA? Justifique. 

• Elabore um texto descritivo referente à observação feita, usando o cartão de estudo que 

contém a BOA. 

• Discuta com seu colega o texto elaborado, segundo os critérios de controle. 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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Quadro 33 - Tarefa da etapa materializa (M V) 

Objetos sólidos ficam mais leves quando colocados dentro da água? 
 

Atualmente existem muitos tratamentos e atividades físicas que podem ser praticados em 

piscinas, ou seja, embaixo d´água, com a finalidade de diminuir impactos nas articulações. Em 

geral afirma-se que, quando corpos são imersos na água, eles ficam mais leves, mesmo que, 

aparentemente. 

Com a finalidade de descrever esse fenômeno em um experimento controlado, pendura-se um 

objeto cilíndrico em um dinamômetro, realizando a medida de seu peso. Logo em seguida, 

coloca-se esse sistema dentro de um recipiente sem que o peso toque a superfície e enche-se o 

recipiente com água lentamente, observado possíveis alterações nas medidas realizadas pelo 

dinamômetro. Até que o o objeto cilíndrico esteja totalmente imerso. Continua-se enchendo o 

recipiente e observando possíveis mudanças até que o recipiente esteja totalmente cheio. 

• Elabore um plano para a observação. 

• Realize a experiência, observe e registre os dados e as informações necessárias. 

• Nesta situação, é possível usar o modelo de orientação definido na BOA? Justifique. 

• Elabore um texto descritivo referente à observação feita, usando o cartão de estudo que 

contém a BOA. 

• Discuta com seu colega o texto elaborado, segundo os critérios de controle. 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

 

Quadro 34 - Tarefa da etapa materializada (M VI) 

Simulando um submarino – O ludião 

 

O funcionamento de um submarino e seu movimento de imersão e submersão, apesar de ser 

uma máquina muito complexa, está embasado em uma situação bastante simples que consiste 

em encher ou esvaziar de água o seu interior. Um experimento bastante simples que simula 

esta situação é o ludião. 

Com a ajuda do professor, construa um ludião e observe o seu movimento e como todo o 

sistema se comporta durante a subida e descida do objeto transparente que fica imerso na água. 

Para descrever este movimento: 

• Elabore um plano para a observação. 

• Realize a experiência, observe e registre os dados e as informações necessárias. 

• Nesta situação, é possível usar o modelo de orientação definido na BOA? Justifique. 

• Elabore um texto descritivo referente à observação feita, usando o cartão de estudo que 

contém a BOA. 

• Discuta com seu colega o texto elaborado, segundo os critérios de controle. 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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7 RESULTADOS DO PROCESSO FORMATIVO 

Apresenta-se, neste capítulo, os resultados relativos à experiência formativa 

realizada com a finalidade de reorientação dos estudantes para descrever em atividades 

práticas experimentais, a partir das contribuições da Teoria da Assimilação por Etapas 

das Ações Mentais e dos Conceitos de Galperin. Os resultados da pesquisa são 

apresentados conforme o objetivo específico, qual seja, desenvolver um experimento 

pedagógico com a finalidade de reorientar a habilidade de descrever em atividades 

práticas experimentais, baseado no sistema didático, em uma turma de formação inicial 

de professores de Física. O conteúdo desse capítulo almeja revelar o conteúdo do processo 

que permite assimilar a orientação da habilidade de descrever em atividades práticas 

experimentais, nas etapas iniciais, correspondentes a compreensão do processo pelo 

estudante.   

Inicialmente realizou-se a análise do diagnóstico inicial para caracterizar o tipo de 

orientação utilizada pelos estudantes, para em seguida, realizar a etapa formativa de 

assimilação da B. O. A. tipo III, por meio das etapas de motivação e elaboração coletiva 

da orientação. Ao final, são realizadas tarefas de aprendizagem com a intenção de 

familiarização dos estudantes com as etapas materializada e de linguagem externa, 

vinculando a descrição de situações problemas experimentais à B. O. A. do tipo III 

elaborada coletivamente.  

7.1 O DIAGNÓSTICO INICIAL DA ORIENTAÇÃO PARA DESCREVER 

No primeiro encontro com o grupo que participou da experiência formativa foi 

explicado aos estudantes que a pesquisa consistiria em realizar uma atividade de formação 

para a compreensão do processo de formação da habilidade de descrever nas ciências 

naturais e, particularmente em atividades práticas experimentais no ensino de Física. Os 

estudantes se interessaram principalmente por tratar-se de uma atividade que envolveria 

o trabalho prático. Três deles afirmaram que nunca tiveram aulas com tais atividades. 

Outro fator que motivou de forma inicial o grupo foi a possibilidade de aproveitar a carga 

horária como atividades extraclasse, citada por uma das estudantes presentes. Essa 

possibilidade é prevista pelo Projeto Pedagógico de Curso da Licenciatura em Física da 

instituição em que os estudantes estão matriculados. 

 O grupo foi informado que as principais referências teóricas que fariam parte do 

trabalho seriam a Pedagogia Histórico-cultural, com foco no processo de orientação 

especificado pela Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos, 
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de P. Ya. Galperin. Além disso, ficaram cientes que o foco da atenção seria a orientação 

sobre descrever em atividades práticas experimentais, um conhecimento profissional 

relevante para um professor de Física, como saber a ser ensinado para os alunos de nível 

médio. Após serem questionados sobre o conhecimento a respeito desses temas, os 

estudantes afirmaram que nunca haviam ouvido falar deles, com exceção do uso de 

atividades práticas experimentais como recursos didáticos no Ensino de Física. 

Com a finalidade de caracterizar o tipo de orientação que os estudantes haviam 

desenvolvido até aquele momento, foi aplicado um instrumento composto por duas 

tarefas, identificadas no sistema didático como DI (quadro 24) e DII (quadro 25). Essas 

tarefas, exibidas nas páginas 158 e 159, apresentaram a possibilidade de resposta a três 

tópicos importantes para analisar a orientação que tinham os estudantes sobre descrever 

como procedimento científico.  

Os tópicos analisados especificaram como os estudantes se orientam para 

caracterizar o conceito de descrever, o passo a passo necessário para realizar esses 

procedimentos (tarefa DI) e a utilização dessa orientação para executar em uma atividade 

prática experimental simples, a combustão de uma vela comum (tarefa DII). 

Considerando que as etapas de formação propostas pela Teoria da Assimilação 

por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de Galperin não estão dispostas 

linearmente, o diagnóstico se constitui como parte da etapa de motivação, já que a 

situação problema proposta é parte da atividade profissional que o estudante desenvolverá 

no futuro. Neste aspecto, pode-se considerar a indissociabilidade do cognitivo e o afetivo 

no processo de familiarização com a atividade de estudo que se dá, neste trabalho no nível 

da compreensão.  

As perguntas que compõem as tarefas permitiram a categorização das respostas 

em relação ao conteúdo conceitual e procedimental, respectivamente associados ao 

conceito de descrever, cujo modelo de referência para a discussão posterior foi o modelo 

de B. O. A. definido teoricamente no capítulo 6 (quadro 27, p. 161), constituído pelo 

modelo do conceito e o modelo das ações. 

A tarefa DI está direcionada para a caracterização por parte dos estudantes da 

orientação da atividade de descrever. A análise foi dividida em duas etapas, de forma que, 

realizou-se uma análise de conteúdo empírica, para, em seguida, emparelhar o resultado 

com a análise teórica.  
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Utilizando esta estratégia, realizou-se a análise da pergunta “O que é descrever 

nas ciências naturais?” (gráfico 2) , cuja B. O. A. tipo III, elaborada teoricamente nesta 

pesquisa serviu de referência ao final da análise empírica para se completar o diagnóstico 

inicial. 

 

Gráfico 2 – O que é descrever em Ciências Naturais? 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

É importante reforçar que o modelo do conceito desenvolvido teoricamente é 

“representar qualidades de um objeto ou fenômeno observado, utilizando sistema de 

signos adequado, verbais ou não verbais sem estabelecer relações de causa e efeito, pelo 

menos de forma explícita”. 

Nenhum dos estudantes pesquisados repetiu o mesmo verbo utilizado pela etapa 

teórica da pesquisa, no entanto, foram utilizados muitos verbos semelhantes ou sinônimos 

do verbo representar. 35% apresentou como sentido “detalhar um objeto ou fenômeno’, 

não evidenciando que se deve detalhar as propriedades ou características. Neste aspecto, 

pode-se discutir que por falta de um planejamento para a observação, a descrição procura 

dar conta de todos os detalhes possíveis para dar maior cientificidade ao processo. 

Utilizando o sentido “apresentar as características dos objetos ou fenômenos”, 

30% dos estudantes se aproximou parcialmente do enunciado teórico, no entanto, não 

houve referência à utilização de linguagem verbal ou não verbal ou mesmo sobre não ser 
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necessário estabelecer relações de causa e efeito. Os enunciados “utilizando sistema de 

signos adequado, verbais ou não verbais” e “sem estabelecer relações de causa e efeito 

pelo menos de forma explícita”, não foram citados por nenhum estudante participante da 

pesquisa. Os enunciados das respostas tendem a uma simplificação da ação de descrever, 

evidenciando que os estudantes não estão acostumados a desenvolver a orientação como 

forma de assimilar conceitos ou habilidades.  

Outro traço presente nesta análise é a utilização de verbos que estão associados a 

outras habilidades cognitivo-linguísticas ou cognitivas, como, por exemplo, registrar ou 

narrar.  Semelhante a esse resultado, Silva Júnior e Núñez (2013), mostraram que, em um 

grupo maior de estudantes da licenciatura em Física, no caso, mais de uma centena, mais 

de 30 % não diferenciavam os procedimentos de descrever e explicar. Conforme afirma 

Horwood (1988), para os professores, "explicar" e "descrever" são usados vagamente e 

às vezes indistintamente. Neste caso, podemos atribuir essa não diferenciação ao fato da 

escola, de forma geral, não ensinar a descrever e explicar como habilidades gerais, daí a 

necessidade de se aprender que, em ciências naturais a descrição é o resultado de uma 

observação e que explicamos um princípio físico quando mostramos que ele pode ser 

deduzido de um princípio mais fundamental (WEINBERG, 2001). 

No segundo enunciado de formato “o que” será descrito, 42 % dos estudantes  

respondeu com o mesmo sentido que “características do objeto ou fenômeno. As 

categorias de menor frequência como “registrar a observação de um evento” (22%), 

“Narrar um acontecimento” (9%) ou entender um fenômeno (4%) apresentam uma 

compreensão incompleta sobre o que pode ser descrito. São enunciados que não incluem 

objetos ou fenômenos como elementos de uma descrição. 

Dando prosseguimento aos resultados do diagnóstico inicial, chega-se as ações 

componentes da habilidade de descrever. O gráfico 3 apresenta as categorias empíricas 

levantadas a partir da análise de conteúdo para as ações necessárias para descrever de 

forma percentual. Mais uma vez e, por motivo explicado anteriormente, o somatório pode 

ser superior a 100%. 
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Gráfico 3 - Qual o passo a passo necessário para realizar uma descrição nas Ciências 

Naturais? 

 

Fonte: Acervo do próprio autor 

 

Retomando a B. O. A. tipo III, desenvolvida teoricamente nesta pesquisa, o passo 

a passo para descrever em Ciências Naturais é: 

a) Determinar o objeto ou fenômeno que será descrito. 

b) Definir os objetivos da descrição. 
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c) Observar o objeto ou fenômeno. 

d) Selecionar as propriedades essenciais dos objetos ou fenômenos. 

e) Realizar classificações, mensurações e comparações entre as 

propriedades do objeto ou fenômeno a ser descrito, levando em 

consideração transformações ocorridas durante a observação. 

f) Explicitar relações entre as propriedades por meio de esquemas, 

equações, tabelas ou gráficos. 

g) Desenvolver um texto descritivo, utilizando linguagem adequada aos 

conceitos, teorias e princípios que nortearam a observação. 

A categoria mais frequente entre os estudantes pesquisados foi “observar objetos 

e fenômenos” (70 %). Houve uma apresentação significativa da inter-relação entre as 

duas habilidades ou procedimentos de forma que parte dos estudantes compreendem que 

uma depende da outra, ou seja, a qualidade da descrição depende da observação. A 

categoria “conhecer o que será descrito”, apresentada por 17% dos estudantes, dispensa 

a necessidade de observação para descrição, desvinculando os dois procedimentos, ideia 

esta não condizente com a fundamentação teórica deste trabalho, ao passo que a categoria 

“analisar a situação a ser descrita” não especifica se a esta análise deve ser feita na 

observação, revelando assim uma imprecisão no sentido apresentado. 

Este resultado confere com a análise teórica realizada em que observação aparece 

como necessária a descrição (JORBA ET AL, 2000; LOPEZ, 1988), no entanto não está 

de acordo com a ideia de que devesse ter um objetivo para se realizar a descrição, já que, 

apenas 26% dos participantes admitiram como ação componente do passo a passo, 

determinar a finalidade da descrição” e o mesmo percentual apresentou a necessidade de 

identificar o objeto ou fenômeno a ser descrito, a partir de suas características.  

Também com 26% a categoria “registrar detalhadamente as informações”, está 

em direta articulação com a orientação para observar. No entanto, é preciso ter uma 

vigilância epistemológica para evitar a ideia difundida pelos empiristas clássicos de que 

a ciência começa com a observação, devendo o observador registrar de um modo 

fidedigno tudo aquilo que pode ver e ouvir, para a partir daqui estabelecer uma série de 

enunciados dos quais derivam as leis e as teorias científicas que vão constituir o 

conhecimento científico (PRAIA ET AL, 2002). 

Considerando que a descrição está necessariamente associada à elaboração ou 

produção de um texto escrito, de natureza descritiva, as categorias “apresentar o resultado 

de forma escrita ou oral” (13%) e “relatar as observações” (9%) demonstram a 
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preocupação de uma pequena parcela dos estudantes em apresentar o resultado da 

descrição de forma escrita. Este resultado direciona a experiência formativa não apenas 

para se discutir com os estudantes a necessidade de produzir o texto que externalize a 

descrição como também para as características do texto para que ele seja de natureza 

descritiva. 

Considerando a análise geral da orientação para descrever, as ações associadas a  

realizar classificações, mensurações e comparações entre as propriedades do objeto ou 

fenômeno a ser descrito, levando em consideração transformações ocorridas durante a 

observação; explicitar relações entre as propriedades por meio de esquemas, equações, 

tabelas ou gráficos e; desenvolver um texto descritivo, utilizando linguagem adequada 

aos conceitos, teorias e princípios que nortearam a observação; praticamente não foram 

apresentadas pelos estudantes e, portanto devem ter ênfase no processo de reorientação 

da assimilação da habilidade de descrever. 

Algumas categorias teóricas foram contempladas de maneira muito tímida como 

determinar o objeto ou fenômeno que será descrito, definir os objetivos da descrição e 

selecionar as propriedades essenciais dos objetos ou fenômenos, ao passo que observar o 

objeto ou fenômeno teve uma grande frequência. 

 Considerando a análise individual foi possível estabelecer uma escala qualitativa 

para a análise do diagnóstico em níveis, conforme apresentado no quadro 37 para o 

conceito de descrever e no quadro 38 para as ações componentes do passo a passo desta 

habilidade. 

Quadro 35 - Escala qualitativa para o nível de desenvolvimento para descrever nas 

ciências naturais 

NÍVEL 1 
O estudante apresenta o conceito integralmente conforme a            

B. O. A. tipo III. 

NÍVEL 2 

O estudante apresenta o conceito parcialmente, excluindo o 

sentido em que a descrição não deve estabelecer relações de causa 

e efeito. 

NÍVEL 3 

O estudante apresenta o conceito parcialmente excluindo que a 

descrição é realizada por meio da utilização de signos verbais e 

não verbais e que não deve estabelecer relações de causa e efeito. 

NÍVEL 4 
O estudante não apresenta sentidos equivalentes ao conceito 

obtido teoricamente. 

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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Quadro 36 - Escala qualitativa para as ações necessárias para descrever em Ciências 

Naturais 

NÍVEL A O estudante apresenta as ações integralmente conforme a B. O. A. 

tipo III. 

NÍVEL B 

O estudante apresenta as ações parcialmente, com sentidos 

semelhantes apenas a: 

a) Determinar o objeto ou fenômeno que será descrito. 

b) Definir os objetivos da descrição. 

c) Observar o objeto ou fenômeno. 

d) Selecionar as propriedades essenciais dos objetos ou 

fenômenos. 

e) Desenvolver um texto descritivo, utilizando linguagem 

adequada aos conceitos, teorias e princípios que nortearam 

a observação. 

NÍVEL C 

O estudante apresenta as ações parcialmente, com sentidos 

semelhantes apenas a: 

a) Determinar o objeto ou fenômeno que será descrito. 

b) Definir os objetivos da descrição. 

c) Observar o objeto ou fenômeno. 

d) Selecionar as propriedades essenciais dos objetos ou 

fenômenos. 

NÍVEL D 

O estudante apresenta as ações parcialmente, com sentidos 

semelhantes apenas a: 

a) Determinar o objeto ou fenômeno que será descrito. 

b) Definir os objetivos da descrição. 

c) Observar o objeto ou fenômeno. 

NÍVEL E 

O estudante apresenta as ações parcialmente, com sentidos 

semelhantes a apenas dois dos três enunciados: 

a) Determinar o objeto ou fenômeno que será descrito. 

b) Definir os objetivos da descrição. 

c) Observar o objeto ou fenômeno. 

NÍVEL F 

O estudante apresenta as ações parcialmente, com sentidos 

semelhantes a apenas um dos três enunciados: 

a) Determinar o objeto ou fenômeno que será descrito. 

b) Definir os objetivos da descrição. 

c) Observar o objeto ou fenômeno. 

NÍVEL G O estudante não apresenta sentidos equivalentes ao conceito 

obtido teoricamente. 

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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Os níveis parciais representam uma frequência cada vez menor de enunciados do 

mais para o menos complexo. Da mesma forma, foi possível estabelecer para o conceito 

níveis de 1 a 4 e para as ações, de A a G, cujo resultado é exposto no quadro 39. 

  

Quadro 37 - Avaliação do nível de desenvolvimento de cada estudante 

ESTUDANTE CONCEITO AÇÕES 

A1 NÍVEL 3 NÍVEL F 

A2 NÍVEL 4 NÍVEL G 

A3 NÍVEL 3 NÍVEL F 

A4 NÍVEL 3 NÍVEL F 

A5 NÍVEL 3 NÍVEL F 

A6 NÍVEL 3 NÍVEL G 

A7 NÍVEL 3 NÍVEL F 

A8 NÍVEL 4 NÍVEL F 

A9 NÍVEL 3 NÍVEL F 

A10 NÍVEL 4 NÍVEL G 

A11 NÍVEL 3 NÍVEL F 

A12 NÍVEL 4 NÍVEL G 

A13 NÍVEL 4 NÍVEL F 

A14 NÍVEL 4 NÍVEL F 

A15 NÍVEL 4 NÍVEL G 

A16 NÍVEL 4 NÍVEL F 

A17 NÍVEL 4 NÍVEL G 

A18 NÍVEL 3 NÍVEL E 

A19 NÍVEL 3 NÍVEL G 

A20 NÍVEL 3 NÍVEL G 

A21 NÍVEL 4 NÍVEL F 

A22 NÍVEL 4 NÍVEL G 

A23 NÍVEL 3 NÍVEL E 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

Desta análise, pode-se inferir que a maioria dos estudantes participantes do 

diagnóstico inicial, se concentraram nos níveis de desenvolvimento 3 e 4 para o conceito 

de descrever e entre os níveis F e G para as ações necessárias ou o passo a passo, com 

exceção de dois estudantes classificados no nível E. Uma forma de analisar o resultado 

do grupo é apresentada na tabela 1. Este quadro mostra a disposição percentual dos alunos 

quanto à combinação de níveis de orientação delimitados pela pesquisa. 
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Tabela 1 - Quadro de avaliação do nível de desenvolvimento dos estudantes sobre a 

habilidade de descrever em Ciências Naturais 

             CONCEITO   

AÇÕES 

NÍVEL 

1 

NÍVEL 

2 

NÍVEL 

3 

NÍVEL 

4 

NÍVEL A 0 0 0 0 

NÍVEL B 0 0 0 0 

NÍVEL C 0 0 0 0 

NÍVEL D 0 0 0 0 

NÍVEL E 0 0 9% 0 

NÍVEL F 0 0 52% 4% 

NÍVEL G 0 0 13% 22% 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

A segunda tarefa do diagnóstico inicial (DII), apresentada no quadro 25, solicita 

que os estudantes realizem a descrição de um fenômeno: a combustão de uma vela. O 

primeiro critério de análise dessa tarefa, de natureza quantitativa, foi estabelecido a partir 

de 59 características identificadas a partir da análise de trabalhos que tratam de 

experimentos semelhantes (BALDINATO e PORTO, 2008; SOUZA e OLIVEIRA, 2010; 

SANTIN FILHO ET AL, 2010; FREITAS, 2011; GALIAZZI, ET AL, 2003) e que podem 

ser observadas durante a queima de uma vela. Essas características retratam também a 

vela como um objeto já que várias delas sofrem alterações durante a observação. As 59 

características são listadas no apêndice I, identificadas pelo código En, variando de E1 

até E59, A tabela 2 apresenta individualmente essas respostas para cada estudante 

identificados pelos códigos A1 ao A23. Analisou-se neste caso enunciado por enunciado 

de cada estudante sobre as características descritas, atribuindo a cada um deles uma 

avaliação positiva ou negativa quanto a presença ou não de cada uma das 59 

características textualmente.  
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Tabela 2 - Resultado quantitativo do experimento da combustão da vela anterior ao 

desenvolvimento coletivo da B. O. A tipo III 

 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
% 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

E1     x      x x            13 

E2                        0 

E3           x             4 

E4                        0 

E5                        0 

E6                        0 

E7                        0 

E8                        0 

E9     x      x            x 13 

E10                        0 

E11     x    x  x      x       17 

E12         x   x           x 13 

E13                        0 

E14                        0 

E15           x x       x     13 

E16         x  x            x 13 

E17                        0 

E18                        0 

E19                        0 

E20          x              4 

E21                       x 4 

E22                        0 

E23    x          x   x    x   17 

E24   x  x   x x      x    x     26 

E25                        0 

E26                       x 4 

E27                        0 

E28           x             4 

E29  x         x            x 13 

E30        x x  x x            17 

E31                   x     4 

E32                        0 

E33 x    x  x   x          x  x  26 

E34   x  x x x   x    x  x x   x    39 

E35 x x x x x  x x x x x x  x x  x  x x   x 74 

E36  x  x   x x  x x x x  x x     x  x 52 

E37                       x 4 

E38                        0 

E39                        0 

E40            x            4 

E41 x x x x x   x x x x x  x x x x  x   x x 74 

E42 x  x                  x x  17 

E43    x  x                  9 

E44                   x     4 

E45     x                   4 

E46           x             4 

E47                        0 

E48     x             x   x  x 17 

E49                        0 

E50                  x x     9 

E51                        0 

E52                        0 

E53      x    x x x x           22 

E54               x        x 9 

E55       x x                9 

E56            x            4 

E57           x x            9 

E58            x          x  9 

E59 x x x                     13 

% 8 8 10 8 17 5 8 10 12 12 25 19 3 7 8 5 8 2 10 5 7 7 19  

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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Essa estratégia evoluiu para um grupo de informações, nos quais se pode verificar 

o percentual de estudantes que descreveram cada característica, o percentual de 

características descritas por cada estudante e a incidência individual de descrições para 

cada uma das características analisadas individualmente. 

Entre os estudantes participantes da pesquisa, 4% (1 aluno) fez 25% das 

observações estabelecidas pela pesquisa, 35 % apresentou entre 10% e 20% e os 61% 

restantes entre 0 e 10%. Apesar de ser um percentual muito pequeno em relação ao 

universo das observações estabelecidos pela pesquisa, os estudantes não apresentaram 

descrições que envolvem medidas ou cálculos advindos destas, cujas possibilidades de 

observação são muitas.  

Durante a aplicação do intrumento diagnóstico foi possível observar a utilização 

de réguas disponíveis no espaço físico (laboratório) pelos estudantes A19, A22 e A25. 

No entanto, a utilização destes intrumentos não se converteu em observações 

apresentadas por eles. Outros equipamentos como balança e cronômetro também estavam 

disponíveis e suas presenças foram notadas pela estudante A5, o qual comentou com o 

professor sobre a possibilidade de medir a massa da vela mas, essa ação não se 

concretizou. 

As observações E35 (a cor da chama é azul na base e amarela nas partes mais 

altas) e E41 (a substância que compõe a vela inicialmente sólida derrete durante a queima) 

foram as de maior frequência dentre as observações dos estudantes (74%), seguidas da 

E36 (a chama produz calor), com uma frequência de 52%. As observações E35 e E41 são 

descritas em função de uma tradução das ciências naturais em termos comuns, ou seja são 

descrições genéricas, ao passo que E36 apresenta um fragmento da linguagem científica, 

o termo “calor”, sendo assim uma manifestação da descrição específica. 

Os enunciados referentes as observações E24 (inicialmente, o pavio branco muda 

de cor de forma que a parte mais alta fica preta e a parte mais baixa exposta continua 

branca), E33 (A chama permanece com tamanho e formato constantes praticamente 

durante a queima), E34 (a chama permanece com tamanho e formato constantes 

praticamente durante a queima) ainda referenciadas como descrições genéricas e E53 (A 

combustão produziu fumaça com cheiro forte), na qual o termo combustão a classifica 

como uma descrição específica, foram citadas por um percentual entre 20% e 50% dos 

estudantes. 
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As descrições que figuraram com um percentual entre 10% e 20%, são em sua 

maioria genéricas e específicas. Como a quantidade é maior que nos grupos anteriores, 

dispôs-se essas informações no quadro 40.  

Quadro 38 - Descrições com frequência entre 10% e 20% 

DESCRIÇÃO GENÉRICA DESCRIÇÃO ESPECÍFICA 

E9 A cor da vela é branca. 

E12 Possui uma textura semelhante a uma 

cera petrificada. 

E16 O pavio é constituído de um material 

fibroso, semelhante a um barbante. 

E30 Conforme a chama vai consumindo a 

cera percebe-se que a extremidade de cima 

desse pavio fica ligeiramente laranja ou 

mesmo vermelha. 

E48 A vela diminui de tamanho durante a 

queima. 

 

E1 A vela tem um formato cilíndrico em 

praticamente toda sua extensão. 

E11 A vela é feita de um material sólido 

à temperatura ambiente. 

E15 O eixo central é preenchido por um 

pavio.   

E23 O pavio é queimado para iniciar o 

processo. 

E29 A vela acesa é uma fonte luminosa. 

E42 Inicialmente o cone formado sobre a 

vela é consumido com mais intensidade 

de um dos lados. 

E59 A queima da vela é um fenômeno 

químico. 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

 Conforme o percentual dos estudantes para descrever uma observação diminui, o 

número de descrições em que aparecem fragmentos de “microlíngua” (BORSESE e 

SANTOS) aumenta, aparecendo uma maior frequência de descrições específicas. 

Dando sequência à análise, discute-se as observações feitas por um ou dois 

estudantes, correpsondente a um percentual compreendido entre 1% e 9%. Neste caso, 

encontra-se descrições genéricas, específicas, por formulação e formais, conforme 

apresentado no quadro 41. 
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A utilização de descrições mais complexas nas Ciências Naturais feita apenas por 

uma pequena parcela dos estudantes demonstra a fragilidade da escola atual em 

desenvolver um modelo de ensino e aprendizagem que permita um aprofundamento da 

linguagem científica. É um resultado que demonstra a dificuldade que os estudantes 

apresentam em utilizar o que Lenke (1993) denomina de padrões temáticos das Ciências 

Naturais. 

Quadro 39 - Descrições com frequência entre 1% e 9% 

TIPO DE 

DESCRIÇÃO 
ENUNCIADO 

GENÉRICA 

E20 Pressiona-se a vela em uma superfície horizontal, colando as 

duas superfícies. 

E26 O pavio diminui de tamanho durante a queima 

E28 A chama tem uma altura de aproximadamente 2 a 3 cm. 

E31 A extremidade superior da chama é pontiaguda. 

E37 A aproximação da pele com a chama pode produzir 

queimadura. 

E55 Por vezes dá para perceber que a fumaça tem cor preta. 

E58 A vela toma novas formas com o derretimento da cera e o 

depósito na lateral. 

ESPECÍFICA 

E40 A cera derretida é translúcida. 

E50 A velocidade da queima é aproximadamente constante. 

E54 São liberados gases na atmosfera. 

POR 

FORMULAÇÃO 
E3 A parte cilíndrica da vela mede 12,8 cm de altura por 1,2 cm de 

diâmetro da base.  

FORMAL 

E21 A posição da vela em relação ao plano que contém a 

superfície horizontal não se altera durante a queima. 

E44 Quando o cone já derreteu e a chama passa a consumir a 

parte cilíndrica, as bordas da superfície superior se estabilizam na 

horizontal. 

E45 A extremidade superior da vela se transforma em uma 

cavidade com formato aproximado de uma calota esférica 

côncava. 

E46 A calota esférica é preenchida com cera derretida translúcida. 

E56 O ar acima da vela fica translúcido, produzindo deformações 

na visão dos objetos diametralmente opostos aos olhos do 

observador. 

E57 A posição relativa entre a chama, vela e a luz ambiente 

permite a formação de sombras. 

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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Por fim, algumas descrições não foram citadas pelos estudantes como visto no 

quadro 42.    

 

Quadro 40 - Descrições não incluídas na tarefa pelos estudantes 

TIPO DE 

DESCRIÇÃO 
ENUNCIADO 

GENÉRICA 

E13 É muito fácil de quebrar. 

E14 Não possui cheiro enquanto está apagada. 

E17 O pavio é composto por 8 muito fios finos 

entrelaçados. 

E18 Com o auxílio de uma chama, esquenta-se a parte 

inferior da vela.   

E19 Ocorre um pequeno derretimento da superfície 

inferior. 

E22 Uma pequena quantidade de cera derretida é 

espalhada ao redor da superfície de separação e 

rapidamente se solidifica. 
E32 A chama formada tem um formato semelhante a um 

pingo d’água. 
E39 Aproximar a mão da lateral da chama é mais 

suportável do que colocar em cima. 

ESPECÍFICA 

E10 A vela é opaca. 
E25 O pavio muda de inclinação durante a queima.  
E27 O pavio fica mais rígido quando queimado. 

E38 O calor gerado pela chama pode ser percebido 

colocando-se a mão próxima à vela. 

POR FORMULAÇÃO 

E4 A parte cônica tem a mesma base (1,2 cm de diâmetro), 

com 1,1 cm de altura. 

E5 A área total da vela é de 50,4 cm2. 

E6 O volume da vela é de 14,7 cm3. 

E7 A massa da vela é de 9,7 g. 

E8 Considerando massa e o volume é possível calcular a 

densidade como 0,66 g/cm3. 

E51 A velocidade média com que o tamanho diminui foi 

de 5,2 x 10-3 cm/s. 

E52 A massa da vela ao final desses 10 minutos era de 7,1 

g. 

FORMAL 

E2 Existe uma protuberância aproximadamente cônica e 

reta na extremidade. 

E47 O corpo da vela, inicialmente branco e opaco 

permanece como tal em sua metade inferior e iluminado 
internamente em sua metade superior com a luz oriunda da 

chama. 

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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 A análise do último grupo de enunciados relativos à descrição da queima da vela 

apresenta uma maior frequência dos formatos mais complexos de descrição. Não se pode 

desprezar, no entanto, a grande quantidade de descrições genéricas que estão nesse grupo, 

as quais, neste caso, são descrições de características que só podem ser observadas se o 

estudante estiver atento aos detalhes. 

 De forma geral, pode-se concluir que: 

a) Quanto mais complexa a descrição, menor a quantidade de estudantes 

que a externalizaram. 

b) Quanto mais necessária for a atenção aos detalhes, menor a frequência 

com que a descrição aparece nos textos produzidos pelos alunos. 

c) As descrições que dependem de instrumentos para ser realizadas 

praticamente não foram expostas pelos estudantes. 

d) Muitas das descrições apresentadas pela pesquisa não foram 

consideradas pelos alunos porque as observações não foram planejadas. 

e) As descrições foram centradas na utilização da linguagem verbal, não se 

levando em consideração outras formas de comunicação como esquemas, 

tabelas, gráficos, entre outros. 

A título de conclusão da análise do diagnóstico inicial, foi possível elencar uma 

série de providências que devem ser tomadas para a realização da experiência formativa 

que foi a etapa posterior da pesquisa. A primeira delas é que a orientação para descrever 

em atividades práticas experimentais já está parcialmente formada nos estudantes, 

portanto o processo de reorientação para descrever é uma forma de atualizar esta 

habilidade. 

Apesar dos estudantes apresentarem o conceito e o passo a passo da habilidade de 

descrever, durante o processo de descrição da vela, foi observado que eles não utilizaram 

tal orientação como recurso para observar e descrever a combustão. A realização do 

experimento formativo, com as etapas de motivação, elaboração da B. O. A. tipo III e de 

familiarização com as etapas devem ser orientadas para esse fim, de forma que o estudante 

não só atualize a orientação, mas também a utilize durante uma descrição. 

As tarefas de familiarização devem conter situações em que os estudantes 

realizem medidas e elaborem descrições fazendo uso de formas não-verbais de linguagem 

para a descrição como esquemas e gráficos. 

Foi possível estabelecer muitas relações entre o que os estudantes responderam e 

o tipo de orientação que estes haviam desenvolvido para descrever em atividades práticas 
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experimentais. Em primeiro lugar, foi possível concluir que as formas como eles 

descreveram e como conceituaram a habilidade de descrever, que a orientação não era 

completa, por dois motivos. O primeiro deles revelou fragilidade da maioria dos 

estudantes em conhecer a estrutura conceitual e procedimental da habilidade e, logo em 

seguida, ao descrever um experimento extremamente simples, muitas características não 

foram descritas, mesmo as mais triviais. 

A falta de articulação entre os conceitos e ações elaborados pelos próprios alunos 

com a descrição do fenômeno, ou seja, a não utilização do modelo do conceito e do 

modelo das ações para descrever uma situação real, revela que os estudantes possuíam 

uma orientação com pequeno ou nenhum grau de generalização, já que não ocorreu o 

reconhecimento por parte deles da necessidade de consulta aos modelos. 

A falta de orientação por parte da escola da estrutura conceitual e procedimental 

para descrever mostra que o estudante possui uma orientação independente desse 

conhecimento, portanto, desenvolvida de maneira individual a partir do conhecimento do 

senso comum.  

Essas caraterísticas refletem um nível de desenvolvimento incompleto, concreto e 

independente da orientação para descrever em atividades práticas experimentais, ou seja, 

os estudantes possuem uma orientação (B.O.A.) do tipo I. Essa constatação motiva a ideia 

de reorientar a habilidade de descrever para uma B.O.A tipo III, ou seja, generalizada, 

completa e independente. 

7.2 MOTIVAÇÃO INICIAL 

A motivação, presente em todo o processo, teve início no diagnóstico inicial a 

partir das situações-problemas apresentadas como tarefas. Considerando a necessidade 

de se manter a motivação durante todo o processo ela foi continuada como etapa e 

observada durante toda a formação, como forma de dar qualidade à reorientação da 

habilidade de descrever. 

Considerando a motivação como etapa, iniciou-se as discussões com um 

seminário de reflexão entre professor e estudantes sobre a importância da orientação no 

processo de formação da habilidade de descrever. Durante essa reflexão foram 

apresentados os resultados da tarefa DI, considerando as dificuldades que os estudantes 

exibiram para conceituar e estabelecer o passo a passo para os procedimentos de observar 

e descrever. 
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Discutiu-se, também, sobre a importância do ensino da habilidade de descrever 

em atividades práticas experimentais e como sua orientação pode ser útil para se produzir 

textos descritivos nas disciplinas de ciências naturais como Física, Química e Biologia, 

em particular no trabalho prático da disciplina de Física. Foram também apresentadas as 

ideias de Galperin acerca dos tipos de orientação na qualidade da aprendizagem dos 

estudantes e particularmente o potencial que tem a orientação do tipo III para a formação 

de habilidades gerais. 

 Durante o processo de apresentação do resultado do diagnóstico inicial, o grupo 

esteve muito atento às informações exibidas, alguns estudantes participaram de forma 

oral com dúvidas, questionamentos ou contribuições ao processo.  

 A estudante A7, referindo-se à observação, alegou que não considerava observar 

tão complicado. Para ela, bastava ter muita atenção durante a observação e realizar o 

experimento várias vezes que conseguiria compreender o conceito físico. Ainda em sua 

fala, ela citou que a tarefa realizada no diagnóstico inicial, juntamente com a discussão 

que estava sendo feita, abriu seus olhos para a necessidade de compreender a observação 

como um conteúdo a ser aprendido. 

 A23 afirmou que nunca tinha parado para pensar que observar e descrever tinham 

uma estrutura e, por isso, podia ser ensinada, assim como as Leis de Newton ou energia. 

Ele também lamentou o fato dessas habilidades não serem ensinadas na escola e que seria 

um assunto até para ser ensinado no ensino fundamental, onde aprende-se “muita coisa 

errada”. O professor perguntou então se o grupo achava importante aprender a descrever 

dessa forma para ensinar no ensino médio. O grupo concordou integralmente, sendo que 

A16 completou dizendo que seria um professor diferenciado já que ninguém faz isso. 

 A fala dos estudantes revela o reconhecimento de que observar (e descrever) nas 

ciências naturais não é um procedimento espontâneo, ou seja, algum tipo de teoria deve 

preceder todas as proposições de observação (e descrição) (CHALMERS, 1993, p. 47). 

Sugerem também a possibilidade de transferência do ensino dessas habilidades para a 

educação básica como um traço da identidade que caracteriza a profissionalização 

docente. Neste aspecto, essa identidade é impulsionada pela tomada de consciência por 

parte do licenciando a respeito da necessidade de aprender para ensinar, cuja ideia está 

em consonância com Núñez e Ramalho (2012), ou seja, a necessidade tem existência no 

sujeito que a sente e é fonte de motivações para desenvolver determinados tipos de 

atividades. 
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 Considerando a apresentação do diagnóstico sobre descrever, A12 afirmou que 

achava que o procedimento de descrever deveria ser ensinado apenas pela disciplina de 

língua portuguesa, na produção de textos. O professor retrucou sobre o fato de que as 

ciências naturais têm seus léxicos específicos (BORSESE e SANTOS, 2005) e padrões 

temáticos próprios (LENKE, 1993), por esse motivo, deve-se discutir a descrição na 

perspectiva da linguagem científica. 

 A15 reconheceu a importância de se estudar observação e descrição articulados 

quando afirmou que observar é uma forma de pensar o experimento e descrever a maneira 

que você tem de mostrar que pensou corretamente. Esta ideia converge para uma das 

ideias de Vygotsky de que o indivíduo se desenvolve à medida que interage com o meio 

e com os outros indivíduos através do movimento de internalização e externalização 

(dialética) de signos e sistemas de símbolos e sofre as interferências desse meio 

(VYGOTSKY, 2000). Está vinculada também ao que Jorba et al (2000) entendem como 

a interdependência entre habilidades cognitivas, cognitivo-linguísticas e a produção de 

textos com tipologias adequadas. 

 Ao final da apresentação, o professor apresentou o seguinte questionamento: 

vocês se sentem preparados para ensinar a habilidade de descrever em atividades práticas 

experimentais? Por que? 

 O grupo fez uma pausa e o professor indicou alguns estudantes para responder. O 

estudante A23 respondeu que se sentia preparado antes do diagnóstico, no entanto, 

precisaria aprender direito agora para ter certeza. A18 propôs que durante o curso eles 

aprendessem a descrever e o professor discutiu que essa aprendizagem estaria focada no 

processo de compreensão e não ainda na execução, apesar de haver uma pequena 

introdução em forma de familiarização das etapas materializada e verbal. 

Em geral, considerando a estrutura do sistema de operações que forma o passo a 

passo, o conceito e as formas de autorregulação e controle para descrever, os estudantes 

revelaram que não estavam preparados para realizar essa formação como um 

conhecimento didático, portanto tinham interesse de participar de uma formação dessa 

natureza para ter um primeiro contato com a teoria de Galperin. 

O segundo procedimento utilizado para a motivação inicial foi a leitura coletiva 

do texto “A medida da velocidade da luz” (GASPAR, 2013). Em primeiro lugar, após a 

entrega do texto aos estudantes, a turma foi dividida em grupos de quatro (4) 

componentes, visto que os estudantes A2, A18 e A21 faltaram a essa atividade e, portanto, 
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haviam 20 estudantes presentes. Os estudantes ausentes receberam o texto por e-mail e 

enviaram uma resenha para diminuir o impacto negativo da sua não participação. 

Após a leitura nos grupos, cada um fez uma apresentação oral sobre a importância 

da descrição no desenvolvimento histórico da medida da velocidade da luz. Os grupos 

formados estão dispostos no quadro 43, conforme a ordem de apresentação. 

 

Quadro 41 - Disposição da divisão dos grupos para a atividade de motivação 

GRUPOS G1 G2 G3 G4 G5 

ESTUDANTES 

A3 

A6 

A12 

A17 

A4 

A9 

A15 

A19 

A5 

A7 

A10 

A11 

A1 

A8 

A14 

A20 

A13 

A16 

A22 

A23 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

O grupo G1 apontou que o processo de evolução da velocidade da luz atravessou 

toda a história da Física enfatizando que, como muitos assuntos históricos, tudo começou 

com os gregos. Para este grupo, a tecnologia foi desenvolvida a partir dos resultados 

experimentais e, por sua vez, os produtos tecnológicos desenvolvidos permitiram resolver 

problemas experimentais mais complexos e precisos. 

O grupo G2 comentou que provavelmente Galileu não tenha realizado a 

experiência das lanternas entre duas montanhas, ou seja, na defesa desse grupo, os 

experimentos para medir a velocidade da luz começaram com Römer. Este grupo fez uma 

exposição detalhada sobre a roda dentada, especificamente a estudante A15, parecia ter 

tido algum contato anterior com esse experimento.  

O grupo G3 apresentou que para realizar experimentos e consequentemente 

observar e descrever é necessário não apenas conhecer a estrutura de como se deve 

realizar esses procedimentos, mas também utilizar instrumentos adequados para dar conta 

da precisão de alguns resultados. Comentaram também que seria muito difícil realizar 

alguns desses experimentos no ambiente escolar precisamente por serem caros e de difícil 

acesso.  
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O professor comentou que durante o curso de licenciatura eles fariam um 

experimento semelhante ao interferômetro de Michelson e que, apesar de ser de difícil 

acesso, existem muitos experimentos mais simples e que podem ser executados com um 

custo menor, dependendo da motivação que cada um tem para pesquisar essas 

possibilidades. 

O grupo G4 leu trechos do texto em que a descrição era mais evidente. Para seus 

componentes, os cientistas só conseguiram atingir seus objetivos porque planejaram de 

maneira muito eficaz os experimentos e suas finalidades. O professor aproveitou o mote 

para deixar uma reflexão, comparando essa situação com a sala de aula. Perguntou se no 

plano didático esse planejamento é mais eficiente quando é realizado pelos estudantes 

juntamente com o professor. Os componentes do grupo G4 concordaram que seria melhor 

para o estudante está bem orientado das finalidades do experimento, por isso os alunos 

devem participar da elaboração do plano da observação.  

Percebe-se, nas respostas de G3 e G4, a consciência de que se deve 

respectivamente analisar a possibilidade do uso de instrumentos e de que o estudante deve 

elaborar o plano da observação para posteriormente realizar a descrição. Estas ações 

foram algumas das menos citadas no diagnóstico inicial, portanto, pode-se inferir a 

importância do processo de motivação não apenas para o desenvolvimento afetivo, mas 

também cognitivo dos estudantes. 

O grupo G5 fez um histórico de todos os experimentos fazendo uma relação entre 

o aumento da complexidade dos experimentos e a melhora na precisão da medida. Deram 

ênfase à importância da história das ciências nas aulas de Física, argumentando que ter 

acesso a como o conhecimento científico foi construído, pode aumentar a motivação para 

estudar Físicas dos alunos do ensino médio. Enfatizaram o papel da formação do 

professor nessa temática já que nas disciplinas que cursaram até agora não for dada ênfase 

na didática das ciências. 

A leitura do texto como elemento de motivação teve suas vantagens e 

desvantagens. Uma vantagem foi a percepção por parte dos alunos que a ciência não é 

apenas explicativa, ou seja, a medida da velocidade da luz, apesar de ter várias 

explicações implícitas, está focada na descrição dos experimentos, dos métodos e nas 

estratégias para melhorar precisão com o passar dos anos. Tampouco ela é apenas 

descritiva, fenomenológica, não é possível realizar descrições sem uma finalidade para o 

que observar. Não se trata de olhar repetidamente e com atenção, é necessário se apoiar 

em alguma referência teórica para observar e elaborar as descrições. 
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Outra vantagem importante foi a possibilidade de observar o trabalho em grupo. 

Os estudantes nos grupos menores foram muito ativos, observou-se uma longa discussão 

entre eles apesar de não ter sido possível registrar o conteúdo.  

Uma desvantagem é que o tempo de leitura foi longo e acabou ficando pouco 

tempo para a discussão final no grupo coletivo. O professor foi solicitado várias vezes 

para tirar dúvidas a respeito dos experimentos realizados historicamente e, como as 

explicações eram complexas, não foi possível atender a todos nas 2 horas e meia em que 

aconteceu a atividade. 

Foi observada uma pequena dispersão dos alunos A3, A7 e A10. Enquanto o 

primeiro se afastou do grupo e aparentava que estava lendo o texto individualmente, A7 

e A10 conversaram entre si, praticamente durante todo o tempo da leitura coletiva sobre 

temas externos ao conteúdo do texto. Esta situação mostra que a motivação não ocorreu 

com a mesma intensidade para todos os participantes. 

A etapa de motivação foi finalizada com a apresentação da tarefa D III associada 

à importância da observação e da descrição nas ciências naturais e como conhecimento 

profissional. O quadro 26, já apresentado na página 160, é retomado, com a apresentação 

dos seus resultados (gráficos 4, 5 e 6).   

A análise de conteúdo que possibilitou a discussão dos dados tem seu resultado 

apresentado a seguir por três gráficos de barras e uma tabela acompanhadas de inferências 

da pesquisa. 

Gráfico 4 - Qual a relação existente entre observação e descrição nas ciências naturais? 

 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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 Em relação à primeira pergunta, “Qual a relação existente entre observação e descrição 

nas ciências naturais?”, 78% dos estudantes consideraram que a qualidade da descrição 

depende da observação, dando as duas uma relação de hierarquia. Esta discussão está de 

acordo com o que pensa Lopez (1998, p. 6), quando afirma que o desenvolvimento da 

habilidade de descrever, em suas distintas etapas, deve ser trabalhado a partir da 

observação e, se possível da manipulação das ações que favoreçam a melhor percepção 

do objeto a ser descrito. 

 Esta relação está presente também no trabalho de Núñez (2012, p. 22). Neste 

projeto, o autor afirma que descrever uma observação significa detalhar exatamente o que 

é visto sentindo, tocando, cheirando sem adicionar nenhum outro tipo de comentário ou 

suposição, ou seja, é a representação linguística do que é observado. 

 Para 35% dos estudantes, observação e descrição se complementam. A ideia de 

complementaridade entre esses dois procedimentos possibilita romper com os 

pressupostos indutivistas de que a observação é o primeiro passo da atividade científica, 

estabelecendo condições para que observação e descrição aconteçam concomitantemente, 

sem que uma tenha que ser realizada primeiro que a outra.  

 As demais categorias tiveram uma frequência muito pequena. São elas, a 

observação permite uma descrição detalhada (9%), ambas permitem caracterizar objetos 

(9%), são procedimentos que unem o pensamento e linguagem (9%) e servem para provar 

algo (4%).  

 A primeira delas está conectada diretamente com as categorias de maior 

frequência, a segunda com o próprio passo a passo para descrever, a terceira com as 

categorias unidas por Vygotsky (2010) como fenômeno de internalização da atividade 

social e, finalmente, a quarta com a ideia indutivista que os experimentos servem para 

“provar” as teorias. 

 A segunda pergunta da tarefa D III (gráfico 5) era “Você imagina as ciências 

naturais sem esses procedimentos? Comente”. Todos responderam não, quanto aos 

comentários, as respostas tiveram sentidos muito diversos, no primeiro deles, de maior 

frequência, 22% dos estudantes afirmaram que “todo conhecimento científico é 

produzido a partir de observações e descrições.  

Essa tese, baseada na ideia de que várias pessoas observarão as mesmas 

características é criticada veementemente por trabalhos na área de filosofia e de didática 

das ciências naturais (CHALMERS, 1993, ARRUDA e LABURÚ, 1998, PRAIA ET AL, 
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2003) justamente porque a observação para descrever depende da referência teórica 

utilizada e do preparo do observador/descritor. 

 

Gráfico 5 - Você imagina as ciências naturais sem esses procedimentos? Comente. 

  

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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atividade científica’. Essas repostas mostram uma aproximação das ideias dos estudantes 

á epistemologia das ciências naturais. De forma indireta, as categorias “são 

procedimentos de extrema importância na atividade científica” (9%) e facilitam a 

compreensão de experimentos (4%) dialogam com as outras duas.  

 Na terceira pergunta, apresentada no gráfico 6, questionou-se se o estudante 

precisa do conhecimento sobre observar e descrever para ensinar aos alunos do ensino 

médio e por que? 

  

Gráfico 6 - Você, como futuro professor, precisa desse conhecimento para ensinar? Por quê? 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

Duas categorias figuraram entre as mais frequentes nas respostas dos alunos. Na 

primeira delas eles incluíram como um conhecimento que “faz parte da sua atividade 

profissional” (61%), ou seja, conforme afirmam Ramalho et al (2004) é parte de sua 

profissionalidade docente. Além disso, está de acordo com ideia de ser um conhecimento 

didático do conteúdo. 

 A segunda categoria, ter domínio do conhecimento que vai ensinar (61%), apesar 

de óbvio do ponto de vista pedagógico, já que não faria sentido ensinar algo que não sabe, 

pode ser interpretado de outra maneira, que não foi evidenciada na escrita dos alunos. 

61% 61%

35%

4% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Faz parte da

atividade

profissional

Ter domínio do

conhecimento

que vai ensinar

Para melhorar

seu desempenho

como docente

Preparação para a

pós-graduação

Não respondeu

p
e
rc

e
n

tu
a
l

categorias empíricas 



197 
 

Esta situação pode estar relacionada com a ideia de que os cursos de formação inicial das 

disciplinas de ciências naturais não preparam os alunos para desenvolverem suas 

atividades com os conteúdos no contexto do ensino médio (CARRASCOSA, 2008). 

 A melhoria do desempenho docente (35%) foi a terceira categoria mais citada 

pelos estudantes. Opinião semelhante foi apresentada por Talízina (2000) que saber 

sempre significa saber realizar uma atividade a partir das ações relacionadas a ela, 

portanto, reorientar ou assimilar uma habilidade, melhora o desempenho docente porque 

além de saber, o professor também sabe fazer. 

 A motivação para a reorientação da habilidade de descrever possibilitou partilhar 

finalidades e objetivos. Desta feita, os estudantes estabeleceram uma relação não apenas 

com o objeto de estudo mais também entre si e com o professor, caracterizando a 

atividade de formação não apenas como uma atividade mais também como um processo 

de comunicação, com manifestações de natureza cognitiva e afetiva. 

 As observações e a análise de conteúdo realizadas mostram um grande potencial 

para uma relação ativa e criativa com o objeto de estudo, acompanhada de uma busca 

para compreender de maneira consciente os objetivos da atividade e articulá-los com seus 

motivos dos estudantes. Grande parte do grupo que participou da pesquisa tem uma 

relação responsável com os estudos e interesse em se aperfeiçoar. Percebe-se também um 

bom nível de motivação para trabalhar de forma coletiva, seja no grupo geral ou em 

grupos menores. 

 A maior dificuldade reside na compreensão do conteúdo como sistema ou 

estrutura e na formação de habilidades gerais. Existe alguma resistência em relação a 

planejar observações que pode ter sido influenciada por uma prática pedagógica que eles 

tomam como exemplo e em que o mais destacado nas aulas é o processo de execução. 

7.3 ESTABELECIMENTO COLETIVO DA BASE ORIENTADORA DA AÇÃO 

(B. O. A. TIPO III) 

 Esta etapa teve a participação de apenas 20 estudantes, dos 23 inicialmente 

inscritos, ou seja, estiveram ausentes A3, A7 e A10.   

 É uma etapa em que se almeja a compreensão do que é ter consciência explícita 

do sistema de operações da habilidade de descrever, como invariante e modelo da 

atividade. Para atingir essa finalidade, o professor conduziu uma reflexão crítica por meio 

de um processo de negociação de sentidos e significados. Os sentidos são estabelecidos 

pelas distintas formas apresentadas pelos estudantes sobre como descrever em ciências 
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naturais ao passo que o significado é estruturado pela invariante materializada na                

B. O. A. desenvolvida teoricamente. 

 Nestas ações é que se desenvolve a subjetividade amparada pelos processos de 

atividade e comunicação como componentes da aprendizagem. Esta situação implica em 

interações entre o professor e os estudantes, entre os estudantes e entre estes e a atividade 

de estudo de forma produtiva e criativa. 

 A observação durante este processo permitiu transcrever de forma muito fiel o 

diálogo entre professor e estudantes de forma que parte desse registro está exposto daqui 

em diante.  

 Inicialmente, o professor questiona a turma sobre quais são as ações (passo a 

passo) necessárias para realizar uma descrição científica de maneira cronológica, ou seja, 

ordenada no tempo. O estudante A6 afirma que, a primeira ação que tem que ser realizada 

é observar o objeto ou fenômeno. 

Evidentemente que, ao expressar que a primeira ação é observar, não se leva em 

consideração o planejamento dessa observação. O quadro 44 mostra o diálogo entre o 

professor e alguns estudantes sobre essa questão. 

 

Quadro 42 – Diálogo entre professor e alunos sobre a importância de observar para 

descrever 

PROFESSOR: Então se você for observar um experimento cujo fenômeno seja a 

oscilação de um pêndulo faz sentido observar a cor do fio que forma o pêndulo. 

A6: Não.  

PROFESSOR: Por que? 

A6: Porque eu não estou observando as características dos materiais que formam o 

equipamento, estou observando o fenômeno. 

PROFESSOR: Isso significa que vocês devem fazer alguma coisa antes de observar? 

ALGUNS ESTUDANTES: Sim. 

PROFESSOR: E o que seria então? 

A15: Saber exatamente o que vai ser observado. 

PROFESSOR: E descrito? 

A15: Descrito também. 

PROFESSOR: Mas é só você que deve saber o que vai ser descrito ou o a pessoa que 

vai ler sua descrição dever saber também? 

A20: Então eu tenho que escrever isso também né professor? 

PROFESSOR: Vamos procurar outro verbo para isso. 

A13: Que tal definir ou identificar? 

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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A discussão que se sucedeu após esse diálogo evolui para definir a primeira ação 

do processo de observar-descrever como sendo a ação de “identificar o objeto ou 

fenômeno a ser descrito”. O professor suscitou a ideia de que identificar também é uma 

habilidade e se a turma tiver interesse, para que se tenha o domínio deve diferenciá-la de 

reconhecer. 

  O professor propôs, a partir da ação estabelecida pela negociação de sentidos e 

significados, a construção de apenas uma B. O. A. tipo III para a atividade conjunta de 

observar-descrever. Identificar o objeto ou fenômeno está na invariante teórica das duas 

habilidades, assim como outras ações, além disso, a qualidade de uma depende da outra 

com um alto grau de complementaridade. 

Os alunos aceitaram, por unanimidade, a proposta do professor e passaram a 

trabalhar com a negociação de sentidos significados da atividade conjunta de observar –

descrever. Na sequência das atividades o professor faz uma pergunta sobre o caráter 

objetivo da atividade de observar, como elemento de motivação para se discutir a próxima 

ação na sequência cronológica. O fragmento disposto no quadro 45 apresenta o conteúdo 

da discussão posterior. 

 

Quadro 43 - Diálogo sobre a importância do planejamento 

PROFESSOR: Para descrever é necessário planejar. Qual seria a ação inicial para 

planejar algo? 

A18: Saber a finalidade? 

PROFESSOR: Só saber? 

A18: Escrever também né professor. Igual ao objeto. 

Fonte: Acervo do próprio autor  

 

A discussão que se seguiu foi marcada pela escolha dos termos mais adequados 

para representar as finalidades da descrição. Ao final, optou-se pelo enunciado 

“determinar os objetivos da descrição” como a segunda ação para realizar uma descrição 

a partir das observações em uma atividade prática experimental. 

Foi retomada do diagnóstico inicial a situação em que alguns alunos solicitaram 

instrumentos para realizar a descrição da queima da vela mais não os utilizaram. O 

professor perguntou aos alunos sobre a importância de se utilizar instrumentos em uma 

observação e se essa poderia ser uma ação constituinte do passo a passo para a atividade 

conjunta de observar-descrever.  
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Segundo A22 a utilização de instrumentos pode fazer uma diferença muito grande 

na observação e enriquecer a descrição. Por exemplo, um microscópio apresenta uma 

dimensão muito mais microscópica de uma superfície que a visão a olho nu. O professor 

comentou que esses instrumentos podem ser mais simples: por exemplo, no experimento 

da vela, a utilização de uma régua poderia aumentar em muito o leque de possibilidades 

para as características descritas, como o comprimento (sem a régua só pode ser feito de 

maneira qualitativa), área e volume.  

Na sequência, o grupo optou por incluir como ação “especificar se a observação 

será direta ou com auxílio de instrumentos”. Assim, como afirma Jorba et al (2000), a 

complexidade de uma descrição dentre outras características varia em função das suas 

propriedades serem diretamente observáveis ou não. 

A necessidade de se realizar uma atividade planejada envolveu o grupo na 

discussão da quarta ação constituinte do passo a passo em construção. O professor 

promoveu uma discussão pautada na seguinte pergunta: Considerando o objeto ou 

fenômeno, os objetivos da descrição e os instrumentos que serão utilizados, qual o 

próximo passo para realizar a descrição? A sequência apresentada no quadro 46 mostra o 

diálogo entre o professor e os estudantes. 

 

Quadro 44 – Diálogo sobre a importância do plano de descrição 

PROFESSOR: Considerando o objeto ou fenômeno, os objetivos da descrição e os 

instrumentos que serão utilizados, qual o próximo passo para realizar a descrição? 

A14: Fazer uma lista do que a gente vai observar professor? 

PROFESSOR: Pode ser, mais vocês vão fazer isso sem um roteiro? 

A17: Como assim professor? 

PROFESSOR: Um plano para seguir durante a observação. 

A17: Eu acho que é importante. 

PROFESSOR: A partir do plano você pode produzir a lista. O plano evita que você 

tenha que listar tudo que aparecer e não seja essencial para a descrição, ou seja, 

direciona sua atividade. 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

Essa discussão possibilitou a inclusão de duas ações na B. O. A tipo III. A primeira 

delas diz respeito ao planejamento da descrição em si. Como proposta de redação do 

grupo ficou o enunciado: Elaborar o roteiro de descrição a partir dos objetivos propostos. 

A segunda ação desse bloco, segundo a discussão no grupo, foi “selecionar as 

características essenciais dos objetos ou fenômenos”.  
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O processo deu seguimento a partir do questionamento sobre como se pode 

converter todo o planejamento da observação em registros para se descrever o objeto ou 

fenômeno. A discussão ocorreu principalmente para se destacar quais são os 

procedimentos (ações) realizadas com as características observadas e posteriormente 

descritas. 

Os estudantes concluíram, juntamente com o professor, que os principais 

procedimentos associados à descrição eram classificar, medir e comparar. O professor 

questionou que medir pode incluir também avaliar medidas de uma forma mais qualitativa 

quando não se pode medir diretamente. Todo o grupo aceitou então substituir medir por 

mensurar. 

A ação então ficou com o enunciado da seguinte maneira: Realizar classificações, 

mensurações e comparações entre as características do objeto ou fenômeno a ser descrito, 

levando em consideração transformações ocorridas durante a observação. 

 Na continuação do processo, o professor questionou se uma das ações poderia 

estar relacionada ao registro das informações que são obtidas na observação como uma 

forma de iniciar o processo de produção do texto que representará a descrição. A15 

comentou que um fenômeno natural pode sofrer mudanças durante a observação e, por 

isso, essas mudanças devem ser consideradas. 

 O professor perguntou quais são as formas de registrar fenômenos naturais além 

da escrita, ou seja, da expressão verbal. Os estudantes apresentaram muitos exemplos 

como gráficos, tabelas, entre outros. Ao final da discussão ficou acertado que o enunciado 

que conceberia essas ideias seria: “Registrar e explicitar relações entre as características   

por meio de esquemas, equações, tabelas e gráficos sobretudo nos casos em que há 

transformações nos estados inicial, intermediário e final. 

 A última ação a ser considerada na discussão realizada no grupo foi a que 

estabeleceria a produção textual, resultado de todo o processo descritivo. Neste caso, é 

importante identificar a tipologia de texto que representaria uma descrição que, 

evidentemente, seria um texto descritivo. No entanto, além de ser um texto com a forma 

que caracteriza um texto descritivo, é preciso que mantenha as características de um texto 

científico.  

 Após a apresentação dessa necessidade aos estudantes, a discussão conduziu ao 

seguinte enunciado: Desenvolver um texto descritivo, utilizando linguagem adequada aos 

conceitos, teorias e princípios que nortearam a observação. 
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 Ao final da reorientação do passo a passo para observar-descrever, construiu-se o 

quadro 7, como uma B. O. A. tipo III coletiva, que passou a ser utilizada, nas tarefas daqui 

em diante, como orientação para a atividade de descrever, a partir de observações em 

ciências naturais. 

a) Identificar o objeto ou fenômeno a ser descrito 

b) Determinar os objetivos da descrição 

c) Especificar se a observação será direta ou com auxílio de 

instrumentos 

d) Elaborar o roteiro de descrição a partir dos objetivos propostos.  

e) Observar o objeto ou fenômeno. 

f) Selecionar as características essenciais dos objetos ou fenômenos 

g) Realizar classificações, mensurações e comparações entre as 

características do objeto ou fenômeno a ser descrito, levando em 

consideração transformações ocorridas durante a observação. 

h) Registrar e explicitar relações entre as características   por meio de 

esquemas, equações, tabelas e gráficos sobretudo nos casos em que 

há transformações nos estados inicial, intermediário e final 

i) Desenvolver um texto descritivo, utilizando linguagem adequada aos 

conceitos, teorias e princípios que nortearam a observação. 

 Ao final desta etapa da elaboração do B. O. A. tipo III, o professor socializou com 

os alunos o conceito de descrever e a invariante produzida teoricamente para que 

houvesse uma comparação entre o que foi produzido coletivamente com a invariante 

produzida neste trabalho. 

 Logo em seguida, repetiu-se a tarefa D II (queima da vela), de forma que os 

estudantes podiam consultar a B. O. A. tipo III para realizar a tarefa. O A tabela 3 

apresenta o novo resultado percentualmente, tanto para as observações/descrições como 

o desempenho de cada participante, excetuando os estudantes A3, A7 e A10 que não 

compareceram neste dia de atividade. 

A realização da tarefa com a ajuda da B. O. A. tipo III possibilitou um desempenho 

bem melhor destes estudantes quando comparado ao resultado obtido no diagnóstico 

inicial. No primeiro instrumento a média havia sido de 10% de estudantes para cada 

observação obtida teoricamente pela pesquisa, enquanto agora, com a ajuda da B. O. A. 

tipo III e após o processo de motivação, aumentou para 39%. Já a porcentagem de 

frequência de acertos das observações de cada estudante subiu de 10% para 33%. 
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Tabela 3 - Resultado da descrição da queima da vela após o processo de reorientação 

 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
% 

 1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

E1 x   x x     x x x               x     x 40 

E2   x x 
 

x 
  

x 
    

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

40 

E3 x               x x x     x x       x x 40 

E4 x x      x x   x 
 

x     x x 40 

E5                                         0 

E6 x            x       x 15 

E7 x x x x   x x x         x x         x x 55 

E8              x        5 

E9 x x x x x x x x x x x x x x   x x x x x 95 

E10         x  x        x   15 

E11 x     x x x x x x       x x       x x x 60 

E12 x x     x x x     x x    x x 45 

E13 x                         x             10 

E14    x        x x       x x 25 

E15         x x   x x         x x x         35 

E16 x x  x x x x    x x x   x   x x 60 

E17   x   x           x                   x 20 

E18   x  x         x     x 
 

x 25 

E19 x x x x x       x x x             x x x 55 

E20    x   x x   x x   x 
 

x x 
 

x x 50 

E21 x               x x x             x   x 30 

E22         x x      x x     20 

E23         x x x     x x     x     x x x x 50 

E24 x x x x    x x  x   x   x x x x 60 

E25 x     x           x     x       x     x 30 

E26   x x  x x x x  x x x   x x   x x 65 

E27 x                       x             x 15 

E28     x x   x x x    x x    x x 45 

E29 x     x         x     x       x x     x 35 

E30 x   x x x x   x x  x     x x x 55 

E31 x         x x x     x x       x       x 40 

E32 x   x      x   x     x  x 30 

E33 x     x   x x x x x       x x         x 50 

E34 x x x 
 

x x x   x x 
 

x x   x x x x 70 

E35 x x x x x x     x x x     x x   x x x x 75 

E36 x x x x x   x x x 
 

x x x x x x x x x 85 

E37 x       x x         x x       x       x 35 

E38   x x     x x      x     x 30 

E39 x             x x               x     x 25 

E40           x   x        10 

E41 x x   x x   x x x x   x x x     x x x x 75 

E42 x 
 

x x     x x x   x x   x x x 55 

E43 x x x       x   x   x               x x 40 
E44 x   x     x x  x  x      x 35 

E45             x     x x x               x 25 

E46          x x         x x 20 

E47 x   x     x       x             x     x 30 

E48 x    x x x x  x x    x     x 45 

E49   x           x   x                     15 

E50 x         x x x        x 25 

E51               x                         5 

E52 x x   x x 
 

x  x  x   x  x 
 

  45 

E53 x x         x x           x         x x 35 

E54 x x x     x  x  x      x x x 45 

E55 x x           x x x x   x x     x x x x 60 
E56           x        x x  15 
E57     x           x x     x     x     x   30 

E58 x x     x x  x   x   x x    40 

E59 x x x           x x     x x x     x x x 55 

% 
64 41 32 34 29 29 32 46 44 58 36 25 34 37 25 20 29 32 49 76  

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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 Este resultado quantitativo demonstra de outra forma o salto qualitativo para 

realizar uma descrição agora com o apoio externo comparado com uma situação em que 

não houve preparação para realizar essa atividade. 

 Após a ressignificação das ideias dos estudantes da orientação, construída de 

forma compartilhada como o sistema de operações que compõe a atividade de descrever, 

cada estudante esquematizou o modelo em uma folha de papel foi usada como cartão de 

estudo nas tarefas de familiarização das etapas de aprendizagem. 

Na etapa da construção da B.O.A. os estudantes estabeleceram interações 

comunicativas que possibilitaram a representação das características da atividade e das 

ações e o compartilhamento de objetivos, concretizar ajustes e realizar permutas diversas, 

necessárias aos processos de externalização e internalização da atividade. 

7.4 PROCESSO DE FAMILIARIZAÇÃO COM AS ETAPAS DE 

APRENDIZAGEM 

O processo de reconfiguração da B. O. A. tipo III está voltado para a compreensão 

da atividade de descrever em seu aspecto compreensivo, ou seja, no saber. Considerando 

as demais etapas da aprendizagem conforme apresenta a teoria de Galperin, este saber é 

articulado com o saber fazer, situação que não será aprofundada neste trabalho. 

Apesar desta limitação, optou-se por realizar um processo de familiarização com 

esse saber fazer como parte da pesquisa, para analisar qual o impacto da reorientação da 

habilidade de descrever na resolução de tarefas de aprendizagem, utilizando as tarefas já 

apresentadas no sistema didático,  

Estas tarefas foram resolvidas em dupla com ajuda do cartão de estudo. Na 

primeira tarefa, um dos alunos resolvia e outro realizava o controle, invertendo-se esses 

papéis na segunda tarefa.  

As tarefas foram organizadas para o estudante utilizar três formas de ajuda. Neste 

caso pode-se associar essas ajudas do colega que forma a dupla ou ao professor. 

Participaram desta etapa, 20 estudantes, por coincidência os mesmos vinte que 

participaram do processo de elaboração da B. O. A. tipo III. 

O quadro 47 apresenta, a partir da observação do professor e a utilização dos 

indicadores S (sim) e N (não), a distribuição das duplas e do desempenho de cada 

participante quanto às quatro tarefas e seus níveis de ajuda. Para facilitar a observação, a 

turma foi dividida em grupos menores. Em geral não trabalharam mais de 3 duplas ao 

mesmo tempo, sob a supervisão do professor. 
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A partir da observação do quadro 47, pode-se perceber que todos os estudantes 

utilizaram o cartão de estudo para a resolução das tarefas, nas duas primeiras e não 

utilizaram nas duas últimas tarefas, como orientados pelo professor. No entanto, A1, A11, 

A17 e A21 não solicitaram ajuda do colega em nenhuma das duas tarefas. Considerando 

a ajuda do professor, apenas A8, A1, A15 e A17 (nas duas tarefas) e A16 e A21 (em 

apenas uma das tarefas) solicitara e foram atendidos. 

Vale salientar que o professor, por diversas vezes, enfatizou a utilização do cartão 

de estudo e da possibilidade de utilizar a ajuda do colega ou do professor, a ajuda 

materializada na terceira e quarta tarefas. 

A1 e A17 formaram a dupla que trabalhou mais independente um do outro. 

Durante toda a resolução da tarefa, o estudante que faria o controle ficou aguardando o 

outro finalizar para realizar a análise do cumprimento das ações por parte do colega. Isso 

aconteceu com os dois participantes, no entanto, A17, solicitou mais de uma vez a ajuda 

do professor. 

A primeira vez que o professor foi solicitado por A17, foi para tirar uma dúvida 

sobre porque a água estava aquecendo tão devagar já que em sua casa esse aquecimento 

era tão rápido. O professor informou que a transferência de calor era mais lenta nesse 

caso, situação que ajudaria nas observações do fenômeno. 

A segunda vez que A17 solicitou a ajuda do professor foi para perguntar se poderia 

usar o termômetro até a água ferver, porque estava com medo dele explodir. O professor 

falou que não teria problema informando que ele foi fabricado para suportar temperaturas 

superiores a 100 oC. Essa preocupação foi também compartilhada por A15, que apesar de 

estar usando proteção ocular ficou com o rosto bem longe do experimento quando a água 

estava bem quente. Neste caso, o professor a deixou tranquila porque o experimento tinha 

esse controle de qualidade e dificilmente o termômetro sofreria algum dano quanto mais 

os seus olhos. 
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Quadro 45 - Análise da observação nos níveis de ajuda utilizados pelas duplas 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

   

A17 teve muita dificuldade para operar com o dinamômetro, principalmente para 

realizar as leituras de força. O professor forneceu toda a informação necessária e ajudou 

na montagem, apesar de já ter explicado tudo isto coletivamente. O funcionamento do 

dinamômetro se constituiu como dúvida também para A11 e A15 e o atendimento do 

professor a esses estudantes foi semelhante ao realizado com A17. 

A11 e A21 chamaram o professor para perguntar o nome do recipiente que era 

utilizado no experimento, no caso, um béquer de 200 ml. A21 ainda questionou se podia 

escrever tudo que estava observando. O professor respondeu dizendo que ela fez um 

roteiro de observação para saber exatamente o que observar. 

O estudante A8 também solicitou, por mais de uma vez, a presença do professor. 

Na primeira delas perguntou qual a reação química que permitia a formação de bolhas na 

mistura água + vinagre + bicarbonato de sódio. O professor retrucou, perguntado como 

ele sabia que era uma reação química e o estudante respondeu que provavelmente as 

bolhas fossem gás carbônico que não estava na composição original da mistura. O 

professor concordou com sua explanação e explicou a reação para o estudante. 

DUPLA 

ALUNOS 

USOU O CARTÃO 

DE ESTUDO 

PEDIU AJUDA AO 

COLEGA 

PEDIU AJUDA AO 

PROFESSOR 

TAREFAS 

MI MII MI MII MI MII 

MIII MIV MIII MIV MIII MIV 

M V M VI M V M VI M V M VI 

A1 

A17 

S N N N N N 

S N N N S S 

A2 

A4 

S N S S N N 

S N S S N N 

A5 

A22 

S N S S N N 

S N S S N N 

A6 

A15 

S N S S N N 

S N S S S S 

A8 

A19 

S N S S S S 

S N S S N N 

A9 

A11 

S N S S N N 

S N N N S S 

A12 

A23 

S N S S N N 

S N S S N N 

A13 

A21 

S N S S N N 

S N N N S N 

A14 

A20 

S N S S N N 

S N S S N N 

A16 

A18 

S N S S N S 

S N S S N N 
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A segunda vez que A8 chamou o professor foi para pedir orientação sobre o 

funcionamento da balança que foi utilizada para medir a massa da folha de papel. Ele 

queria colocar a folha sobre a balança aberta e deitada, por isso foi questionado pelo 

professor se essa seria a maneira mais adequada de medir essa massa sem erros. O 

estudante acabou amassando a folha antes de medir a massa. 

O pequeno grau de complexidade dos experimentos permitiu que todos os 

realizassem sem grandes problemas, de forma que dificuldades com o conteúdo 

conceitual não interferiu na elaboração dos textos descritivos.  

Como forma de haver um primeiro contato com um dispositivo de controle, foi 

elaborado a seguinte chave de correção para os estudantes que realizaram o controle das 

descrições. Essa chave é apresentada no quadro 48. 

 

Quadro 46 - Análise da utilização do cartão de estudo 

AÇÃO SIM NÃO 
NÃO 

SEI 

Identificar o objeto ou fenômeno a ser observado e descrito.    

Determinar os objetivos da observação e da descrição.    

Especificar se a observação será direta ou com auxílio de 

instrumentos. 
   

Elaborar o roteiro de observação-descrição a partir dos objetivos 

propostos.  
   

Selecionar as características essenciais dos objetos ou fenômenos.    

Realizar classificações, mensurações e comparações entre as 

características do objeto ou fenômeno a ser descrito, levando em 

consideração transformações ocorridas durante a observação. 

   

Registrar e explicitar relações entre as características   por meio de 

esquemas, equações, tabelas e gráficos sobretudo nos casos em que 

há transformações nos estados inicial, intermediário e final. 

   

Desenvolver um texto descritivo, utilizando linguagem adequada 

aos conceitos, teorias e princípios que nortearam a observação. 

   

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

Considerando a análise realizada pelos alunos, com pequenas correções feita pelo 

professor, já que em poucos casos o controle não estava correto, foi possível perceber 

uma evolução bastante significativa no cumprimento do passo a passo para observar-

descrever, mesmo quando não era utilizado o cartão de estudo. 

Grande parte das ações teve uma frequência de mais de 50% nas descrições 

realizadas pelos estudantes, controladas pelo colega e corrigida pelo professor. Esse 

resultado pode ser percebido na análise do quadro 49. 
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Quadro 47 - Porcentagem da utilização dos cartões de estudo 

AÇÃO 

PERCENTUAL 

COM 

CARTÃO 

SEM 

CARTÃO 

Identificar o objeto ou fenômeno a ser observado e descrito. 

85% 70% 

Determinar os objetivos da observação e da descrição. 70% 60% 

Especificar se a observação será direta ou com auxílio de 

instrumentos. 90% 55% 

Elaborar o roteiro de observação-descrição a partir dos 

objetivos propostos.  55% 45% 

Selecionar as características essenciais dos objetos ou 

fenômenos. 80% 65% 

Realizar classificações, mensurações e comparações entre as 

características do objeto ou fenômeno a ser descrito, levando 

em consideração transformações ocorridas durante a 

observação. 

45% 45% 

Registrar e explicitar relações entre as características   por 

meio de esquemas, equações, tabelas e gráficos sobretudo nos 

casos em que há transformações nos estados inicial, 

intermediário e final. 
40% 25% 

Desenvolver um texto descritivo, utilizando linguagem 

adequada aos conceitos, teorias e princípios que nortearam a 

observação. 100% 100% 

 Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

A análise mais quantitativa desta etapa da pesquisa se deve ao fato da 

familiarização das tarefas ser de natureza mais exploratória, não se atendo a muitos 

detalhes qualitativos como ocorreu nas outras etapas.  

Percebe-se na análise das descrições realizadas pelos alunos um grande avanço 

quando comparado ao que foi feito no diagnóstico inicial. Evidentemente, existem 

algumas dificuldades ainda por parte dos estudantes que só poderiam ser sanadas em um 

processo completo de formação da habilidade, o qual não foi objeto deste trabalho. 
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7.5 ANÁLISE DOS FATORES QUE CONTRIBUÍRAM E DIFICULTARAM 

NO PROCESSO DE RECONFIGURAÇÃO DA HABILIDADE DE 

DESCREVER 

 Ao final do processo foi aplicado um questionário com os vinte alunos 

participantes de todas as etapas da pesquisa, para que eles avaliassem a experiência 

formativa.  

 A primeira pergunta realizada no questionário foi  a seguinte: “Na sua opinião, 

quais os fatores que facilitaram o processo de reorientação para descrever nas ciências 

naturais durante a experiência formativa?” 

 O quadro 50 apresenta as categorias empíricas resultantes da análise de conteúdo 

realizada com a finalidade de capturar as ideias dos estudantes a respeito dessa pergunta. 

Nesta análise, apresenta-se também a frequência com que as ideias aparecem na escrita 

dos estudantes. 

  

Quadro 48 - Fatores que facilitaram a experiência formativa 

FATORES QUE FACILITAM PERCENTUAL 

A utilização de experimentos  85% 

Os momentos de motivação 75% 

Realizar as tarefas de forma orientada e consciente 70% 

Participação dos alunos no planejamento das atividades 65% 

A construção coletiva da orientação da habilidade 45% 

Disponibilidade do professor 20% 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

A utilização de experimentos foi a categoria mais frequente entre os estudantes 

pesquisados (85%). Essa proporção mostra o quanto as atividades práticas experimentais 

são valorizadas entre os estudantes que, via de regra tem que enfrentar aulas teóricas que 

não reproduzem os objetos como de fato são. A associação entre aulas práticas 

experimentais e tarefas como medir, classificar e fazer comparações, como referenciado 

por Borges (2002), é uma forte aliada na formação de habilidades. 
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A segunda categoria presente entre os fatores que facilitaram a aprendizagem, 

segundo os estudantes, são os momentos de motivação (75%), refletindo a importância 

atribuída por Talízina (1988, 2000) a essa categoria. A tomada de consciência da 

importância da motivação no processo de reconfiguração da habilidade de descrever 

evidencia que os estudantes se sentiram motivados durante o processo, qualificando as 

escolhas metodológicas realizadas na pesquisa. 

Seguindo a análise pela frequência das categorias, “realizar as tarefas de forma 

orientada e consciente” (70%) foi a terceira mais citada pelos estudantes. Além do 

reconhecimento por parte destes da orientação como um fator relevante no processo de 

formação, a consciência aparece como elemento de fortalecimento dessa orientação. 

Galperin (2011c) admite que uma das qualidades da formação de uma habilidade é o grau 

de consciência assimilado pelo indivíduo, da mesma forma que ter consciência da 

reorientação do passo a passo de uma habilidade tem importância semelhante. 

A quarta categoria mais frequente foi “participação dos alunos no planejamento 

das atividades”. Essa resposta revela a importância que tem a utilização de uma estratégia 

de construir a B. O. A. tipo III de forma coletiva. Em consonância com trabalhos recentes 

de Núñez e Ramalho (2015), utilizando a teoria de Galperin, a orientação elaborada nesse 

formato estabelece bases de aprendizagem a partir de interações entre os participantes em 

forma de comunicação. Essa ideia é corroborada na categoria “a construção coletiva da 

orientação da habilidade” (45%) 

As categorias empíricas sinalizadas pelos alunos apresentam “a disponibilidade 

do professor” como uma das categorias que facilitaram o processo. Isso se deve aos 

momentos de atendimento individual para alguns alunos que tiveram dificuldades de 

compreender a teoria que apesar de não estar focado em nossas discussões contribuíram 

muito para o desenrolar da atividade formativa. 

Da mesma forma que os fatores citados que contribuíram com a atividade 

formativa, foi feita a seguinte pergunta aos estudantes: “Na sua opinião, quais os fatores 

que dificultaram o processo de reconfiguração da orientação para descrever m ciências 

naturais durante a experiência formativa utilizada?”. O quadro 51 apresenta o resultado 

da análise. 
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Quadro 49 - Fatores que dificultaram a experiência formativa 

FATORES QUE DIFICULTARAM PERCENTUAL 

O curso deveria ter sido mais longo  55% 

Dificuldade de realizar algumas ações  35% 

Não se aprofundou em princípios físicos 25% 

Utilização de muita teoria no início 15% 

Não mencionaram  35% 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

Conforme os resultados apresentados 55% dos estudantes afirmaram que o tempo 

de curso poderia ter sido maior. Essa frequência tem algumas explicações, sendo que a 

primeira delas é que se criou uma grande expectativa para a realização de experimentos 

e, quando esses aconteceram, foram em pequena quantidade, ou seja, apenas cinco (5). 

Outra situação que foi observada é que eles tiveram interesse em investigar melhor as 

etapas de formação de uma forma completa e não só como uma familiarização. 

A segunda categoria mais frequente foi a “dificuldade de realizar algumas ações”. 

Esta dificuldade, durante a observação, ficou muito evidente na produção do plano de 

observação (roteiro) e nas ações que dependiam de outras habilidades como classificar 

por exemplo e de outras formas de linguagem como gráficos e esquemas. 

Considerando a ideia de que não aprofundar muito os conteúdos da Física seria 

uma vantagem para a pesquisa, essa interpretação teve diferença para 25% dos estudantes. 

Para estes, o não aprofundamento é considerado uma desvantagem, revelando o quanto o 

conteúdo conceitual, como o que é ensinado principalmente na escola tradicional, 

desvinculado do procedimental, faz falta em um processo de formação, apesar dos 

conceitos de observar e descrever terem sido explorados. 

A análise é finalizada com a categoria “utilização de muita teoria no início, em 

que 35% não mencionaram nenhum fator que dificultou a formação. 

A utilização da Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos 

Conceitos de Galperin mostrou algumas dificuldades no início, mas aos poucos, os 
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estudantes foram se familiarizando e consideraram que as atividades poderiam continuar 

até que eles conseguissem realizá-las sem a ajuda dos cartões.  

Esta situação mostra que o futuro professor em formação pode buscar ferramentas 

teórico-metodológicas para fomentar sua identidade docente e seu conhecimento 

profissional, para que sua formação seja mais sólida e seu profissionalismo docente mais 

valorizado. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer desta pesquisa procurou-se realizar uma discussão acerca da 

orientação para descrever em atividades práticas experimentais, como integrante do 

conhecimento profissional de uma turma da licenciatura em Física. As áreas de educação 

e Ensino de Ciências têm apresentado diversas limitações e dificuldades para se ensinar 

habilidades comunicativas como a de descrever, no entanto, ainda são muito tímidas as 

iniciativas acadêmicas a partir de uma reorientação pelas características essenciais da 

habilidade. Foi a partir dessa ideia que o trabalho foi proposto e executado e 

fundamentado nos pressupostos da Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais e 

dos Conceitos de P. Ya. Galperin e pelas contribuições de Talízina (1988, 2000) e Núñez 

(2009). 

Criar condições para que o estudante da formação inicial em Física possa 

participar de processos de formação, como o estudado por essa pesquisa, com a finalidade 

de reorientar seu conhecimento profissional ainda durante a formação inicial, permitindo 

que, na sua atividade fim (processo de ensino e aprendizagem) ele tenha mais 

independência e autonomia para resolver situações problemas típicas das salas de aula. 

Esta situação contribui para sua profissionalização docente ao mesmo tempo em que o 

faz repensar em como inovar em suas aulas no Ensino Médio. 

A estruturação da pesquisa em seus objetivos específicos permitiu analisar se a 

tese levantada inicialmente poderia ser confirmada ou refutada. O primeiro objetivo 

específico almejava realizar um diagnóstico inicial do nível de orientação dos estudantes 

para a habilidade de descrever. A aplicação de duas tarefas diagnósticas proporcionou, 

com seus resultados, identificar que os licenciandos tinham um nível de desenvolvimento 

da habilidade insuficiente para caracterizá-lo como uma B. O. A. tipo III, impedindo-os 

de compreender a estrutura da habilidade em termos globais e como uma atividade geral 

do Ensino de Ciências Naturais. 

Em geral, pode-se perceber, que a descrição não era um conhecimento novo para 

os participantes da pesquisa, no entanto, o desconhecimento da estrutura conceitual e 

procedimental, materializada pela ação consciente de descrever em Ciências Naturais, 

permeava todo o grupo, de forma que, todos tinham uma imagem orientadora incompleta, 

características das bases orientadoras do tipo I e II. 

Orientações desse tipo para a realização de tarefas que envolvam um maior grau 

de generalização, como descrever nas Ciências Naturais, não são eficientes e limitam a 

aquisição de conhecimento e a formação de habilidades. Os futuros professores em que se 
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percebeu orientações do tipo I, por exemplo, descreviam a partir de indicadores 

particulares, executando operações por tentativa e erro, enquanto os que se aproximavam 

da orientação do tipo II, a que mais se aproxima do formato da educação tradicional. 

Percebeu-se que os futuros professores se orientavam de maneira particular para a 

atividade de descrever, ou seja, em geral tratavam cada observação feita com uma 

descrição de estrutura diferente, não reconhecendo o aspecto global da ação de descrever.  

Essa situação não permitiu o controle da atividade e as etapas de assimilação das 

demais etapas de assimilação retornando à descrição dos experimentos como 

procedimentos de tentativa e erro, sem as devidas conexões e relações objetivas que são 

muito importantes no processo de execução de uma atividade. 

O resultado do diagnóstico inicial apresentou uma perspectiva não prevista, 

inicialmente, visto que o processo de formação que em princípio seria de formação de 

uma habilidade passou a ser visto como uma atualização da habilidade em sua forma 

estrutural e funcional. 

Considerando o planejamento para realizar o processo de formação, entrou em 

cena o segundo objetivo específico, ou seja, organizar um sistema didático como 

planejamento para a reorientação da habilidade de descrever em atividades práticas 

experimentais a partir da Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos 

Conceitos. 

Neste aspecto, já que foi necessário buscar referências acadêmicas para 

determinar a estrutura da habilidade de descrever, como pano de fundo da elaboração e 

planejamento do sistema didático, o método estrutural-funcional se adequou bem a este 

procedimento, funcionando como um ponto de apoio significativo na determinação das 

invariantes teórica e das ações. 

Foi possível inferir que a utilização do método estrutural-funcional para obter as 

invariantes da habilidade de descrever pode ser utilizado de duas maneiras. Incialmente, 

de maneira muito profícua, a partir das variantes conceituais e procedimentais 

estabelecidas pela própria área do conhecimento. O professor formador, neste caso, o 

autor desta pesquisa, desenvolveu sua própria orientação no momento em que investiga 

sobre os diversos enunciados capazes de materializar o conceito e as ações inerentes à 

habilidade de descrever. 

Não é possível falar do processo de planejamento e execução do projeto de 

pesquisa de forma isolada, portanto, o terceiro objetivo específico, qual seja, desenvolver 

um experimento pedagógico com a finalidade de reorientar a habilidade de descrever em 
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atividades práticas experimentais, baseado no sistema didático, em uma turma de 

formação inicial de professores de Física, teve diversos desdobramentos associados ao 

sistema didático. 

Da mesma forma, foi realizada uma adaptação do método estrutural-funcional no 

momento em que todos os alunos são ouvidos a respeito do conceito e das ações 

necessárias e suficientes para descrever nas Ciências Naturais. No processo de 

comunicação entre o professor formador e os alunos participantes da pesquisa, se realiza 

a negociação de significados e de sentidos em uma grande escala de dimensões. Todo 

esse processo de negociação e seu produto consiste na orientação do tipo III que os 

estudantes utilizaram no processo de reorientação.  

Considerando a Teoria de Galperin, a realização dos processos constantes nas 

primeiras etapas de formação, são responsáveis pela orientação e pela motivação. Esta 

última se manteve em alto nível, durante todo o processo, considerando que estava focada 

no próprio objeto de estudo, a habilidade de descrever nas Ciências Naturais. 

A forma mais adequada de manter a motivação centrada no objeto de estudo foi 

estruturar um sistema didático composto por sistemas de tarefas. O sistema de tarefas 

mostrou-se um procedimento dinâmico para a realização das atividades de formação para 

a reorientação da habilidade. Além de dinâmico, permitiu aos estudantes uma maior 

autonomia, considerando que aos poucos as duplas não solicitavam mais a ajuda do 

professor.  

Nesse processo, foi possível elucidar e anunciar os fatores que facilitam e dificultam 

a utilização da Teoria da assimilação por etapas no processo de reorientação da habilidade 

de descrever em atividades práticas experimentais (quarto objetivo específico). Foi 

plausível a identificação de uma crescente aproximação dos estudantes a etapa 

materializada, de forma que as tarefas inicialmente resolvidas com erros e operações não 

executadas foram gradualmente substituídas por execuções mais rápidas, de melhor 

qualidade e de maneira consciente. 

Dentre os fatores que facilitaram o processo de reorientação, a utilização de 

experimentos foi apresentada pelos alunos como o elemento mais significativo no 

processo. Considerando a importância da realização das atividades práticas experimentais 

como basilares no processo de descrição, foi possível evitar o que ocorre muito nas 

descrições realizadas pelos alunos em iniciativas mais tradicionais, as quais, ocorrem sem 

a observação do fenômeno a ser descrito. Nestes casos, a descrição não é realizada de 
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maneira consciente, já que o aluno, reproduz a descrição feita por outra pessoa, seja o 

professor ou o autor do livro didático utilizado. 

 Os momentos de motivação foram importantes para a manutenção da atenção dos 

estudantes em todo o processo. Quase metade dos alunos reconheceram a importância 

dessa categoria durante a formação, situação que mostra que as situações problemas 

apresentadas no sistema de tarefas, juntamente com as atividades de motivação foram 

capazes de motivar inicialmente e mante a motivação em alto nível no período de 

reorientação da habilidade. 

Os próprios estudantes reconheceram que a proposta de formação propiciou uma 

atmosfera diferente na relação entre professor e alunos quando apresentaram sua visão da 

metodologia utilizada. Para os participantes da pesquisa, foi possível realizar as tarefas 

de forma orientada e consciente, ou seja, o método permite ao estudante ter consciência 

de sua própria aprendizagem. 

A participação dos alunos no planejamento das atividades e na construção coletiva 

da orientação da habilidade de descrever, propicia um ambiente de meta-aprendizagem, 

de forma que o estudante é mais autônomo e pode tomar diversas decisões que 

anteriormente precisaria do professor, principalmente quando as orientações são dadas de 

forma particular como no ensino tradicional, no entanto foi importante perceber que a 

disponibilidade do professor para realizar orientações de controle durante o processo foi 

visto pelos alunos como um elemento positivo. 

A pesquisa mostra alguns elementos que devem ser levados em consideração na 

hora de utilizar a teoria de Galperin. Como dito no texto, o processo de formação de 

habilidade é longo, com várias possibilidades qualitativas de assimilação. Neste aspecto, 

foi reconhecida a necessidade da realização de uma formação mais duradoura, a qual não 

foi possível devido às situações externas como o limite para uma atividade de extensão 

na instituição parceira. 

Os participantes expressaram a dificuldade de realizar algumas ações 

componentes da invariante da habilidade de descrever. Essa situação está relacionada 

principalmente à não assimilação de operações e atividades relacionadas a formações 

anteriores relativas aos anos da escolarização básica (ensino fundamental e médio). 

Considerando a influência da escola tradicional é possível perceber que a formação de 

habilidades não faz parte da rotina escolar e, portanto, essa dificuldade pode ser atenuada 

se desde os anos iniciais forem comtempladas em todos no currículo escolar da educação 

básica. 
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As orientações ainda presentes na chamada escola tradicional também estão 

presentes na ideia que os estudantes têm de que a formação não aprofundou princípios 

físicos e que se utilizou de muito conhecimento teórico, portanto, de pouca aplicação. 

Nesse modelo didático pedagógico admite-se que para ser professor, é suficiente que se 

domine o conteúdo. Romper com essa ideia não tem sido tarefa fácil e  as iniciativas de 

formação inicial que tenha características diferentes destas, precisam ser bem 

fundamentadas. 

O quadro de resultados permitiu concluir que a reorientação da habilidade de 

descrever em atividades práticas experimentais, embasada na Teoria da Assimilação por 

Etapas das Ações e dos Conceitos de P. Ya. Galperin ocorre de forma consciente, por 

meio da comunicação científica entre estudantes e professor, em nível materializado. 

Como se trata de um procedimento de atualização de uma habilidade, pressupõe a 

reconfiguração do nível de desenvolvimento no contexto real dos futuros professores de 

Física, como componente de sua profissionalização docente. 

A pesquisa apresenta potencialidades na exploração da formação de habilidades 

cognitivo-linguísticas como parte das matrizes curriculares dos cursos de formação inicial 

de professores de Física, bem como na educação básica, configurando-se como uma 

sugestão para discussões e reflexões acerca da formação de habilidades e a aplicação da 

Teoria da Assimilação por Etapas das Ações e dos Conceitos de Galperin, que pode ser 

aplicada   em outros conteúdos e áreas de ensino e aprendizagem. 
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APÊNDICE 

DESCRIÇÕES POSSÍVEIS PARA A OBSERVAÇÃO DA COMBUSTÃO DE UMA 

VELA 

E1 
A vela tem um formato cilíndrico em praticamente toda sua extensão.  

E2 
Existe uma protuberância aproximadamente cônica e reta na extremidade. 

E3 
A parte cilíndrica mede 12,8 cm de altura por 1,2 cm de diâmetro da base.  

E4 
A parte cônica tem a mesma base (1,2 cm de diâmetro), com 1,1 cm de altura. 

E5 
A área total da vela é de 50,4 cm2.  

E6 
O volume da vela é de 14,7 cm3. 

E7 
A massa da vela é de 9,7 g. 

E8 
Considerando massa e o volume é possível calcular a densidade como 0,66 g/cm3 

E9 
A cor é branca. 

E10 
A vela é opaca. 

E11 
A vela é feita de um material sólido à temperatura ambiente.  

E12 
Possui uma textura semelhante a uma cera petrificada.  

E13 
É muito fácil de quebrar. 

E14 
Não possui cheiro enquanto está apagada. 

E15 
O eixo central é preenchido por um pavio.   

E16 
O pavio é constituído de um material fibroso, semelhante a um barbante. 

E17 
O pavio é composto por 8 muito fios finos entrelaçados. 

E18 
Com o auxílio de uma chama, esquenta-se a parte inferior da vela.   

E19 
Ocorre um pequeno derretimento da superfície inferior. 

E20 
Pressiona-se a vela em uma superfície horizontal, colando as duas superfícies. 

E21 A posição da vela em relação ao plano que contém a superfície horizontal  não se 

altera durante a queima. 

E22 Uma pequena quantidade de cera derretida é espalhada ao redor da superfície de 

separação e rapidamente se solidifica. 

E23 
Queima-se o pavio. 

E24 Inicialmente, o pavio branco muda de cor de forma que a parte mais alta fica preta e 

a parte mais baixa exposta continua branca.  
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E25 
O pavio muda de inclinação durante a queima 

E26 
O pavio diminui de tamanho durante a queima 

E27 
O pavio fica mais rígido quando queimado 

E28 
a chama tem uma altura de aproximamente 2 a 3 cm 

E29 
A vela acesa é uma fonte luminosa. 

E30 Conforme a chama vai consumindo a cera percebe-se que a extremidade de cima 

desse pavio fica ligeiramente laranja ou mesmo vermelha. 

E31 
a extremidade superior da chama é pontiaguda 

E32 
A chama formada tem um formato semelhante a um pingo d’água. 

E33 A chama permanece com tamanho e formato constantes praticamente durante a 

queima  

E34 Em alguns momentos a chama altera seu formato mais logo retorna ao formato 

original 

E35 
Sua coloração é azul na base e amarela nas partes mais altas. 

E36 
A chama produz calor 

E37 
Pode produzir queimadura 

E38 
O calor gerado pela chama pode ser percebido colocando-se a mão próxima à vela. 

E39 
Aproximar a mão da lateral da chama é mais suportável do que colocar em cima. 

E40 
A cera derretida é translúcida. 

E41 
A substância que compõe a vela inicialmente sólida derrete durante a queima. 

E42 Inicialmente o cone formado sobre a vela é consumido com mais intensidade de um 

dos lados.  

E43 A cera derretida escorre pelas laterais se solidificando em pequenas gotas na lateral 
da vela. 

E44 Quando o cone já derreteu e a chama passa a consumir a parte cilíndrica, as bordas 

da superfície superior se estabilizam na horizontal.  

E45 A extremidade superior da vela se transforma em uma cavidade com formato 

aproximado de uma calota esférica côncava  

E46 
A calota esférica é preenchida com cera derretida translúcida. 

E47 
O corpo da vela, inicialmente branco e opaco permanece como tal em sua metade 

inferior e iluminado internamente em sua metade superior com a luz oriunda da 

chama.  

E48 
A vela diminui de tamanho durante a queima. 

E49 Analisando a vela por um intervalo de 10 minutos percebeu-se que, ao final desse 

intervalo de tempo ela diminuiu para uma altura de 9,7 cm, ou seja,  
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E50 
A velocidade da queima é aproximadamente constante 

E51 
A velocidade média com que o tamanho diminui foi de 5,2 x 10-3 cm/s. 

E52 
A massa da vela ao final desses 10 minutos era de 7,1 g. 

E53 
A combustão produziu fumaça com cheiro forte.  

E54 
São liberados gases na atmosfera. 

E55 
Por vezes dá para perceber que a fumaça tem cor preta 

E56 O ar acima da vela fica translúcido, produzindo deformações na visão dos objetos 

diametralmente opostos aos olhos do observador. 

E57 A posição relativa entre a chama, vela e a luz ambiente permite a formação de 

sombras. 

E58 
A vela toma novas formas com o derretimento da cera e o depósito na lateral 

E59 
A queima da vela é um fenômeno químico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


