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RESUMO 
 

 

A produção do conhecimento científico é baseada na criação de explicações sobre o porquê da 

ocorrência dos fenômenos, escrever textos argumentativos em Química emerge da interação de 

habilidades cognitivas, habilidades cognitivo linguísticas e dos elementos característicos de um 

texto argumentativo que para Galperin, em sua Teoria da Formação Planejada de Ações Mentais 

e dos Conceitos (TFPAMC), escrever um texto argumentativo em Química é uma ação que 

transforma-se em habilidade, e sua aprendizagem ocorre por meio da elaboração ou ampliação 

de sua orientação, estruturada em uma Base de Orientação da Ação (BOA), constituindo-se no 

objeto de estudo desta pesquisa. O objetivo geral é investigar a influência de uma Experiência 

Formativa na orientação do licenciando em Química sobre a orientação para a ação escrever 

textos argumentativos nas aulas de Química. A estratégia metodológica utilizada foi a 

Experiência Formativa estruturada na Teoria da Formação Planejada de Ações Mentais e dos 

Conceitos (TFPAMC), tendo como participantes licenciandos em Química da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, campus Natal. Os dados foram coletados a partir da prova 

pedagógica, do questionário, do caderno de registro e da observação. Os resultados da pesquisa 

destacam: (a) a aplicabilidade das estratégias empregadas para caracterização do nível de 

desenvolvimento da habilidade em estudo; (b) a possibilidade de reconfiguração da orientação 

através do emprego da Experiência Formativa aliada à Teoria Galperin; (c) a viabilidade da 

análise do processo de reconfiguração a partir dos instrumentos aplicados na Experiência 

Formativa; e (d) a identificação de fatores que influenciam na reelaboração da orientação. 

 

 

Palavras-Chave: Galperin. Orientação. Textos argumentativos em Química. 
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ABSTRACT 
 

 

La producción del conocimiento científico está basado en la creación de explicaciones acerca 

del porqué de la ocurrencia de los fenómenos, escribir textos argumentativos en Química se 

inmerge de la interacción de habilidades cognitivas, habilidades cognitivo lingüística y de los 

elementos característicos de un texto argumentativo que para Galperin, en su Teoría de la 

Formación Planeada de Acciones Mentales y de los Conceptos (TFPAMC), escribir un texto 

argumentativo en química es una acción que se transforma en habilidad, y su aprendizaje ocurre 

a través de la elaboración o ampliación de su orientación, estructurada en una Base de 

Orientación de la Acción (BOA), constituyéndose en el objeto de estudio de esta investigación. 

El objetivo central es investigar la fluidez de una Experiencia Formativa en la orientación del 

licenciando en Química sobre la orientación para la acción de escribir textos argumentativos en 

las clases de Química. La estrategia metodológica utilizada fue la Experiencia Formativa 

estructurada en la Teoría de la Formación Planeada de Acciones Mentales y de los Conceptos 

(TFPAMC), teniendo como participantes licenciandos en Química de la Universidad Federal 

del Rio Grande do Norte, campus Natal. Los datos que se han recolectado desde la prueba 

pedagógica, del cuestionario, del cuaderno de registro y de la observación. Los resultados de la 

pesquisa han destacado: (a) La aplicabilidad de las estrategias empleadas para la caracterización 

del nivel del desarrollo de la habilidad en el estudio; (b) la posibilidad de reconfiguración de la 

orientación a través del empleo de la Experiencia Formativa junto a la Teoría Galperin; (c) la 

viabilidad del análisis del proceso de reconfiguración a partir de los instrumentos aplicados en 

la Experiencia Formativa; y (d) la identificación de los factores que influyen en la reelaboración 

de la orientación. 

 

Palavras-Chave: Galperin. Orientación. Textos argumentativos en Química. 
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RESUMEN 
 

 

The production of scientific knowledge is based on the creations of explanations on why 

phenomenon’s occurs. Writing argumentative papers on Chemistry rises from interactions of 

cognitive skills, linguistic cognitive skills and the characteristic elements of an argumentative 

paper under Galperin's Theory of Planned Formation of Mental Actions and Concepts 

(TPFMAC). Writing an argumentative  paper on Chemistry it's an action that becomes a skill, 

and it's learning process comes from elaboration or increasing it’s orientation, structured on a 

Base of Action Orientation  (BAO), focusing on the objective of the study. The general 

objective is to investigate the influence of a Formative Experience on the orientation of the 

Chemistry student under\about the orientation to the action of writing argumentative papers on 

Chemistry. The methodological strategy was the Formative Experience structured under the 

Theory of Planned Formation of Mental Actions and Concepts (TPFMAC), having Chemistry 

students of the Universidad Federal do Rio Grande do Norte, campus Natal. The data was 

collected on a pedagogic test, the test it self, the databook and from observation. The results of 

the tests show (a) the applicability of the strategies used for characterization of the level of 

development of skills on the study; (b) the possibility of reconfiguration of the orientation 

throughout the application of the Formative Experience allied to the Galperin's Theory; (c) the 

viability of the process analysis on the reconfiguration process by the instruments used the 

Formative Experience and; (d) the identification of factors that could to influence on the 

elaboration of the orientation. 

 

Key-words: Galperin, Orientation, Argumentative Papers on Chemistry. 
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INTRODUÇÃO 

 

As habilidades cognitivo linguísticas são transversais e cada disciplina carrega 

consigo as características da linguagem própria, assim como nas Ciências e na Química. A 

argumentação, no ensino de Ciências e da Química, visa a promoção do conhecimento acerca 

dos fenômenos através do uso de evidências a fim de justificar conclusões, tendo este processo 

um caráter formativo de habilidade e competências inerente ao exercício de seu papel na 

sociedade. 

Sobre a formação inicial estudo implementados por Núñez e Uehara (2012) 

apresentam dados sobre o baixo interesse nos cursos de licenciatura, em geral, sobre o ensino 

das habilidades de natureza comunicativa, tendo em vista a importância dos discursos. Desse 

modo, aponta-se uma deficiência no desenvolvimento de conhecimento sobre habilidades tais 

como: explicar, interpretar, justificar e argumentar entre outras. Junto ao fato da permanência 

das metodologias tradicionais de estudo nas quais o discurso permanece centrado no professor 

o que inviabiliza o debate e por si só, o desenvolvimento dos processos da argumentação 

ficando restritos aos exercícios propostos nos livros didáticos pouco contextualizados. 

Lima e Núñez (2011, p. 211) corroboram quando afirmam que “durante o processo 

formativo sejam fomentadas reflexões críticas acerca do conhecimento químico, sua natureza, 

construção e como os modelos são um instrumento essencial nesse processo de construção”, 

unindo a ausência de reflexões críticas sobre o conhecimento químico, um currículo disciplinar 

e a não formação para habilidades de natureza comunicativa, o formação das habilidades 

cognitivo linguísticas não ocorrem, em consequência, ocorre a transmissão mecânica. 

Neste trabalho, escrever textos argumentativos em Química possui o sentido de 

ação tendo em vista que transforma-se em habilidade quando ocorre a formação da ação mental, 

pois a habilidade, de acordo com Núñez (2009, p. 94), “...é o conteúdo das ações que o sujeito 

domina, estruturado em operações e orientado a um objetivo, essas habilidades possibilitam a 

interação com os objetos e com outros sujeitos”. Núñez (2009) complementa: 

 

A habilidade implica o domínio das formas da atividade cognoscitiva, prática 

e valorativa, ou seja, o conhecimento em ação, os conhecimentos teóricos 

sempre existem relacionados com umas ou outras ações. As habilidades têm 

consigo os conceitos (NÚÑEZ, 2009, p. 94). 

 

 

Sendo assim, o processo de aprendizagem de novas habilidades perpassa pela 
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assimilação de ações mentais adequadas, mediante a interação de objetos assumindo uma forma 

externa que adquirem a forma de uma ação mental interna fazendo uso de uma orientação, a 

este processo denomina-se internalização e o seu desenvolvimento é acompanhado pelos 

indicadores de qualidade.  

Argumentar, enquanto habilidade cognitivo linguística, possui várias aplicações, no 

ensino de ciências apresenta-se como um instrumento de produção do conhecimento, uma vez 

que proporciona a investigação científica para a geração de dados e justificativas afim de 

fornecer suporte a uma teoria. Esse processo desenvolve o raciocínio argumentativo que auxilia 

na escolha de evidências e na lógica da organização do pensamento possibilitando o aprender 

a aprender e, o aprender a pensar. Neste trabalho, argumentar apropria-se da linha de 

pensamento proposta por Toulmin (2006) quanto aos elementos constituintes de um argumento 

e suas relações, e a definição desenvolvida por Jorba et al (2001, p. 43),  

 

Produzir razões ou argumentos. Estabelecer relações entre as razões ou 

argumentos que levem a modificar o valor epistémico do ponto de vista do 

destinatário. Examinar a aceitabilidade das razões ou argumentos (JORBA ET 

AL, 2000, p. 43). 

 

 

A ação escrever textos argumentativos pode ser desenvolvida a partir da aquisição 

de uma nova orientação, ou da reconfiguração da orientação disponível, sendo assim, constitui-

se num conhecimento profissional a ser desenvolvido e aplicado nas aulas de Química. A 

prática docente necessita anexar esta vertente de ensinar como fazer, em outras palavras, ensinar 

as habilidades cognitivas linguísticas, tais como, explicar, identificar, justificar e argumentar. 

No entanto, esta deve ser uma prática em todas as áreas e não de maneira específica, mas dentro 

dos componentes curriculares e, por conseguinte, na formação inicial deve-se indicar tais 

estratégias metodológicas para o mesmo. 

Escrever textos argumentativos faz parte do contexto da habilidade cognitivo 

linguista argumentar, nesse caso, encontra-se atrelada a uma orientação voltada 

especificamente para a tipologia do texto argumentativo e para o uso da linguagem própria do 

ensino de ciências. As ciências estão em constante evolução, assim como a tecnologia que 

influencia na elaboração de novos dados gerando novas perguntas e problemas, onde os 

modelos explicativos são revistos de acordo com o ângulo de visão utilizado.  

Aprender ciências é participar deste processo, e para isso, é essencial aprender a 

falar, ler e escrever sobre ciências. O texto argumentativo é um instrumento essencial. Seguindo 
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a linha de pensamento da habilidade cognitivo linguística, proposta por Jorba et al(2000), o seu 

desenvolvimento perpassa pela formulação do pensamento e pelo uso da tipologia textual, logo, 

há uma orientação, ou seja, um passo a passo para que esta ação se concretize.  

A Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC), 

proposta por P Ya. Galperin, compreende que a aprendizagem se desenvolve a partir da 

alteração ocorridas na orientação (Base Orientadora da Ação – BOA), transformando a ação 

escrever textos argumentativos em Química em um habilidade. Este processo acontece num 

ciclo cognitivo formado pelos momentos funcionais da orientação, execução e controle. 

Galperin desenvolveu o processo de assimilação, no qual uma ação executada a partir de uma 

orientação no plano externo (plano interpsicológico) é transferida para o plano interno (plano 

intrapsicológico) e transforma-se em uma ação mental sob a forma de uma habilidade. 

Para a formação da ação mental é necessária: (a) uma orientação correta, esta pode 

ser alcançada a partir da elaboração do Esquema da Base Orientadora Completa da Ação 

(EBOCA); (b) a execução da ação, ou seja, a passagem pelas etapas da assimilação; e (c) o 

controle, o acompanhamento do processo da elaboração da orientação, da execução das etapas 

e a avaliação do produto final. A TFPAMC pode ser aplicada no contexto de um Experimento 

Formativo baseado no pressuposto histórico cultural e no materialismo dialético com a 

finalidade da formação de habilidades. 

Sobre o contexto das investigações no campo da argumentação merece destaque a 

revisão proposta por Bozzo e Motokane (2009, p. 8) que utilizaram a base de dados ERIC 

(Educacional Resources Information Center) para a seleção dos trabalhos publicados entre 

2001 e 2008 para análise das citações. O resultado foi a criação de três categorias de referências 

bibliográficas focando na análise: (a) “de discurso durante o ensino e a aprendizagem de 

ciências apontando para a importância e o papel da argumentação no ensino de ciências”, (b) 

“dos processos de argumentação em comunidades científicas, tanto em sala de aulas quanto 

entre os próprios cientistas”, (c) “da compreensão da ciência dos estudantes”, nota-se que não 

há uma categoria voltada para a análise do processo de elaboração da argumentação, nem sobre 

a produção do texto argumentativo, mas há uma categoria voltada para os processos de 

argumentação. 

Em outro estudo, Sá e Queiroz (2011) discutem a produção acadêmica brasileira 

sobre a argumentação no ensino de ciências, a partir dos trabalhos apresentados nos Encontros 

Nacionais de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC’s) e revistas nacionais no período 

entre 1997 a 2009. Os focos temáticos utilizados foram: (a) “estratégias promotoras da 
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argumentação”, (b) “formação de professores”, (c) “elaboração de modelos”, (d) “espaço para 

a argumentação”, (e) “mecanismos de ensino da argumentação”. Em comparação com o estudo 

anterior, nota-se um maior detalhamento nas categorias, mesmo assim, não contempla um foco 

na argumentação enquanto habilidade a ser desenvolvida, no entanto há a preocupação com a 

formação de professores e de estratégias formadoras da argumentação. 

Complementando este levantamento observou-se as pesquisas publicadas nas 

revistas nacionais disponíveis no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), entre os anos 2007 a 2016, a partir da busca através das 

palavras chaves e análise dos trabalhos voltados para textos argumentativos na área de Ciências 

em particular Química.  Resultando numa classificação dos artigos nas seguintes linhas de 

pesquisa: (a) metodologia de ensino, (b) instrumentos de análise e (c) referencial temático. Aqui 

também não se observa a preocupação com a formação da habilidade escrever textos 

argumentativos. 

A observação dos estudos apontam: (a) o aumento da produção dos trabalhos 

voltados para a temática sobre a argumentação, (b) a necessidade de mais estudos nas áreas de 

Biologia e Química, (c) o foco das pesquisas na formação de professores e desenvolvimento de 

estratégias promotoras e avaliadoras da argumentação. 

A investigação por trabalhos cuja base teórica contenha a Teoria de Galperin 

apresenta 64 (sessenta e quatro) resultados, com publicações entre 2012 e 2014, o Banco de 

Teses do Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Entre os orientadores destacam-se Professor Doutor Isauro Beltrán Núñez, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, com 10 (dez) trabalhos, Professor Doutor Oscar Tintorer 

Delgado, com 7 (sete) orientações da Universidade Estadual de Roraima e, Professor Doutor 

Orlando Fernández Aquino, com 5 (cinco) estudos pela Universidade de Uberaba (UNIUBE), 

Uberaba/MG, dentre estas pesquisas não foram encontradas a temática sobre a habilidade 

cognitivo linguística argumentar.  

Diante disso, o objeto de estudo desta pesquisa é a orientação para a ação escrever 

textos argumentativos em Química sob a óticas dos conceitos empregados na Teoria da 

Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFAMC), tendo como objetivo geral 

a investigação da influência de uma Experiência Formativa (EF) na orientação do licenciando 

em Química para a ação escrever textos argumentativos nas aulas de Química. Neste caso, o 

Experimento Formativo foi adaptado para Experiência Formativa tendo em vista que o objetivo 

é a investigação da ação e não da habilidade escrever textos argumentativos em Química. 
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O problema de pesquisa é guiado pelo seguinte questionamento: uma Experiência 

Formativa baseada na Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos 

(TFPAMC) proposta por P. Ya. Galperin possibilita a reconfiguração da orientação para a ação 

escrever textos argumentativos em Química? Para desenvolver essa análise elencou-se os 

seguintes objetivos específicos: (1) caracterizar a orientação para a ação escrever textos 

argumentativos para aprender Química de licenciandos em Química; (2) estruturar uma 

Experiência Formativa (EF) com base na Teoria de Galperin para reconfigurar a Base 

Orientadora da Ação (BOA) em estudo com os licenciandos; (3) desenvolver a Experiência 

Formativa (EF) e caracterizar sua influência na reconfiguração da Base Orientadora da Ação 

(BOA) em estudo e; (4) identificar e caracterizar fatores que contribuíram e os que dificultaram 

o processo de reconfiguração da Base Orientadora da Ação (BOA), na opinião dos licenciandos. 

Defende-se a tese de que uma Experiência Formativa (EF), fundamentada na Teoria da 

Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC), pode contribuir com a 

reconfiguração da orientação para a ação escrever textos argumentativos em Química num 

grupo de futuros professores desse componente curricular da educação básica.  

O ponto de partida desta pesquisa, o capítulo 1, contém os pressupostos aplicados 

por Galperin para a estruturação da Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos 

Conceitos (TFPAMC), apresentando as contribuições de Vygotsky, a partir do processo de 

internalização, e de Leontiev, no contexto da Teoria da Atividade, para a compreensão da 

definição de aprendizagem. Em um segundo momento a orientação, o controle e a execução 

são discutidas, destacando a orientação, enquanto Base Orientadora da Ação (BOA) e sua 

relação com a aprendizagem bem como o papel desempenhado pelo Esquema da Base da 

Orientação Completa da Ação (EBOCA). 

Após estabelecer a relação entre a aprendizagem e a orientação segundo a Teoria 

da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC), o capítulo 2 apresenta 

o papel da argumentação nas Ciências no processo de produção do conhecimento científico 

através do desenvolvimento de explicações sobre o como ou o porquê acontecerem 

determinados fenômenos onde o raciocínio argumentativo pode ser expresso através da 

linguagem oral ou escrita. Seguindo esta linha de pensamento, a argumentação transforma-se 

em um instrumento de ensino, pois entrelaça a linguagem e os conhecimentos científico no 

intuito de convencer o interlocutor da teoria defendida, no caso desta pesquisa, por meio de um 

texto argumentativo. Por fim, tem-se a descrição do Esquema da Base da Orientação Completa 

da Ação (EBOCA) através do desenvolvimento das características necessárias e essenciais do 



20 

 

 

 

modelo do objeto, da execução e do controle para a ação escrever textos argumentativos em 

Química. 

O capítulo 3 explicita o percurso metodológico da pesquisa descrevendo os 

procedimentos adotados para desenvolvimento da Experiência Formativa diante dos objetivos 

específicos selecionados. Encontra-se subdividido em: (a) estrutura do Sistema Didático: a 

partir dos pressupostos, objetivos, orientação desejável, critérios de seleção e organização dos 

conteúdos e do Sistema de Tarefas; (b) estrutura da Experiência Formativa: explicitando as 

etapas baseadas na Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos 

(TFPAMC); e (c) organização dos dados coletados: descrição dos instrumentos e dos 

procedimentos para análise quantitativa e qualitativa. 

O desenvolvimento da Experiência Formativa encontra-se no capítulo 4, iniciando 

com a descrição do contexto e dos participantes da pesquisa. O comentário dos resultados dos 

instrumentos de coletadas de dados são distribuídos de acordo com as seguintes etapas: (a) etapa 

motivacional: apresentação do cronograma, diagnóstico inicial da ação escrever textos 

argumentativos com a aplicação da prova pedagógica e exposição dialogada baseada no do 

Esquema da Base da Orientação Completa da Ação (EBOCA) e Teoria da Formação Planejada 

das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC); (b) etapa de elaboração da Base Orientadora 

da Ação (BOA): discussão sobre a Base Orientadora da Ação (BOA) para a ação escrever textos 

argumentativos em Química e revisão das respostas da prova pedagógica e; (c) etapa material 

ou materializada: resolução das tarefas 1 e 2, aplicação do questionário para o diagnóstico final 

e finalização da Experiência Formativa. 

As conclusões abordam os resultados direcionados ao desenvolvimento dos 

objetivos específicos através dos dados obtidos pelos instrumentos de coleta a fim de responder 

à questão norteadora, confirmar a tese, apontar os obstáculos da pesquisa bem como as 

inovações nos campos da: (a) a estruturação e aplicação de uma Experiência Formativa baseada 

na Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC); (b) o 

desenvolvimento de um Esquema da Base da Orientação Completa da Ação (EBOCA) para a 

ação escrever textos argumentativos em Química; e (c) a elaboração de estratégias de coleta e 

análise de dados para o estudo da Base Orientadora da Ação (BOA) da ação em estudo. 
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CAPÍTULO 1 - A APRENDIZAGEM E A ORIENTAÇÃO DA AÇÃO – um 

olhar sob a perspectiva da Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais 

e dos Conceitos de P.Ya. Galperin.  

 

O presente capítulo aborda os conceitos básicos da Teoria da Formação Planejada das 

Ações Mentais e dos Conceitos e a compreensão, proposta por Galperin, da aprendizagem e sua 

relação com a orientação. Assim, destaca-se o processo de elaboração e reconfiguração da 

orientação objeto de estudo desta pesquisa. 

 

1.1 A aprendizagem no contexto da Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e 

dos Conceitos (TFPAMC) 

 

Piotr Yakovlevich Galperin (1902-1988), de acordo com as pesquisas 

desenvolvidas por Núñez e Oliveira (2013), era soviético tendo estudado medicina e psicologia 

em Kharkov na Ucrânia onde fez parte do grupo de estudos com Vygotsky e com Leontiev. Em 

1953 apresentou pela primeira vez sua teoria em uma conferência realizada em Moscou. 

Galperin atuou como professor e pesquisador na Universidade Estatal de Moscou ao lado de 

Leontiev entre 1943 a 1979, deu prosseguimento aos seus estudos até 1988, ano de sua morte, 

no grupo que Leontiev havia constituído e coordenara. Deixou, como legado, um número de 

110 publicações, das quais dois terços apresentam relação com a psicologia. Sua teoria sobre a 

formação planejada das ações mentais e dos conceitos forneceu as bases para os estudos sobre 

a psique enquanto processo das ações materiais externas em ações mentais internas. 

Em seu contexto histórico, o associativismo e o behaviorismo configuravam os 

métodos de estudo dos processos mentais, que para Galperin eram insuficientes dentro do 

contexto do seu objeto de estudo, os fenômenos da consciência. Diante disso, desenvolveu 

procedimentos para a análise das ações externas (plano interpsicológico) e internas 

(intrapsicológico) a partir das influências do materialismo dialético e dos pressupostos da linha 

histórico cultural, conforme citado por Núñez e Ramalho (2017) 

 

Na elaboração de sua teoria, Galperin foi influenciado, de forma dialética, 

pelas ideias de orientação de Pavlov, pelo conceito do ideal de K. Marx, pela 

concepção da atividade de Leontiev, pela teoria de Vygotsky (o social, a 

linguagem, a internalização), por V. Lenin (as formas principais de reflexo 

psíquico). Todos no contexto da filosofia do materialismo dialético e histórico 

cultural (NÚÑEZ E RAMALHO, 2017, p. 5). 
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A Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC) 

enquadra-se nos pressupostos da linha de pesquisa histórico cultural e no aprofundamento dos 

estudos sobre o processo de internalização proposta por Vygotsky e, sobre a Teoria da 

Atividade desenvolvida por Leontiev. Galperin compartilha com Vygotsky e Leontiev que a 

aprendizagem dos conhecimentos culturais e seus instrumentos de mediação formam a base 

para o desenvolvimento humano e para o processo de assimilação por meio da transformação 

da atividade humana, inicialmente no plano externo (interpsicológico) e, posteriormente, no 

plano interno (intrapsicológico) dessa maneira, a elaboração de uma atividade planejada 

promove a formação das ações mentais e os dos conceitos. 

Seguindo o pensamento histórico cultural, a aprendizagem pode ser entendida 

enquanto uma atividade social de apropriação e objetivação do conhecimento, as investigações 

de Vygotsky (1993) apontam que a aprendizagem do ser humano não acontece por adaptações 

a situações propostas pelo meio, como no caso dos animais. Este processo ocorre durante a 

assimilação do conhecimento acumulado pelas gerações no contexto das interações sociais. 

Assim, o conhecimento científico é apreendido por meio da formalização de regras lógicas, 

conforme Núñez (2009), por meio dos quais um conceito se coordena e se subordina a outros. 

A aprendizagem, no contexto educacional, apresenta-se enquanto um processo 

consciente, ativo, reflexivo, regulado no qual a apropriação da cultura ocorre nas interações 

sociais alicerçados pela mediação pedagógica. Sob enfoque histórico cultural da psicologia, 

alicerçados nos ideias de Vygotsky, Leontiev e Galperin estas características promovem a 

formação integral, diante dos componentes cognitivos e afetivos. Assim, a habilidade é 

considerada um componente dos conteúdos educacionais sendo um fator atuante neste processo 

de formação aliando os sistemas de conhecimento e as habilidades tendo em vista a categoria 

de atividade proposta por Leontiev (NÚÑEZ e RAMALHO, 2018). 

Leontiev (1985) em seus estudos aponta que a relação entre o ser o humano e a 

realidade ocorre por meio da atividade humana por meio de uma relação dialética que envolve 

a transformação da realidade, da psique e da personalidade do sujeito promovendo assim, a 

aprendizagem. Esta relação ocorre voluntariamente e intencionalmente sendo mediada por 

instrumentos para realizar determinados fins. Complementa-se que a atividade possui um objeto 

material ou ideal da realidade objetiva sendo independente do sujeito e anterior ao mesmo. 

Leontiev (2001) afirma que a atividade consiste em um elemento psicológico do sujeito no que 

diz respeito ao aspecto cognitivo (consciência), afetivo e emocional (personalidade) e assim, a 

atividade orienta o sujeito no contexto da realidade objetiva transformando-se em subjetividade. 
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A estrutura proposta por Leontiev(1985) para o processo de elaboração da atividade 

conta com nove itens: (1) sujeito: faz referência àquele que executa a ação, levando em 

consideração a interação social e com o objeto; (2) objeto: formado a partir da cultura elaborada 

ao longo do tempo, é a fonte de transformação do sujeito e do próprio objeto a partir da ação 

executada; (3) motivo: condiz com a necessidade que estimular a execução da ação e promove 

a aprendizagem; (4) objetivo: finalidade da atividade, consiste na representação do produto final 

mediante a solução da tarefa, da execução da ação e da aprendizagem, Talízina (1988) enfatiza 

que a  ação se converte em atividade quando objetivo e motivo coincidem; (5) sistema de 

operações: informações necessárias para execução da ação, uma mesma operação pode estar 

contida em ações diferentes; (6) base orientadora da ação: representação da ação para solução 

da tarefa, elaborado a partir de uma negociação entre os sujeitos direcionado à base orientadora 

da ação esperada; (7) meios para realizar a ação: instrumentos utilizado para a interação entre 

sujeitos e objeto; (8) condições:  representa as condições do ambiente e psicológicas; e, (9) 

produto: resultado da interação entre os sujeitos e objetos durante a atividade. 

Núñez e Pacheco (1998) explicam que uma contribuição teórico-metodológica 

essencial de Leontiev (1985) foi a de demonstrar que o material e o social da atividade e do 

reflexo psíquico constituem uma unidade. A atividade emerge de uma necessidade, a qual se 

apoia em ações e estes possuem objetivos a serem alcançados na medida em que ocorra a 

coincidência entre motivo e objetivo, no entanto as condições concretas atuam diretamente nas 

operações vinculadas à ação. Davidov (1983) complementa afirmando que,  

 

A categoria filosófica de atividade é a abstração teórica de toda a prática 

humana universal, que tem um caráter histórico-social. A forma inicial de 

atividade das pessoas é a prática histórico-social do gênero humano, isto é, a 

atividade laboral coletiva, adequada, sensório objetal, transformadora, das 

pessoas. Na atividade se expressa a universalidade do sujeito humano 

(DAVIDOV, 1983, p. 27). 

 

 

A atividade, portanto, é entendida enquanto um sistema de ações e operações que o 

sujeito realiza sobre o objeto, em inter-relação com outros sujeitos proporcionando a 

aprendizagem. Núñez (2009) explica que Galperin desenvolveu experimentos acerca da 

assimilação diante de uma atividade prática e investigou como esta atividade pode ser 

direcionada às intencionalidades formativas. A assimilação das ações mentais e dos conceitos 

também atuam na transformação da personalidade de forma integral atingindo as esferas da 

forma de agir, nas atitudes e nos valores.  
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Núñez e Ramalho (2018) afirmam que a ação apresenta-se como unidade básica da 

atividade que é realizada a partir das operações, onde a ação possui em sua estrutura a não 

coincidência entre motivo e objetivo enquanto que a atividade possui. A motivação atua na 

atividade através das ações direcionadas ao objetivo ou seja, por meio da representação 

antecipada do produto final onde as operações consistem nas instrumentalizações executoras, e 

assim, são os procedimentos ou formas de realização da ação que possuem dependência das 

condições para o desenvolvimento da atividade. 

Para Leontiev (1989) ação e operação são termos não diferenciados no entanto, para 

Petrovski (1979) a operação consiste na execução de uma ação sem que, por sim mesma, possua 

um fim consciente, que quando automatizadas transformam-se em operações deixando de se 

refletir na consciência do sujeito, dessa forma, a operação é compreendia como a estrutura 

teórica das ações correspondendo diretamente às condições, não aos objetivos.  

O domínio do complexo sistema de ações e operações, permite que o sujeito atue, 

modifique, adeque e transforme a realidade, aplicando os conhecimentos e hábitos diante das 

necessidades e condições do seu contexto. Ao realizar esse processo, o sujeito forma as 

habilidades estruturadas em elementos psicológicos da personalidade associadas à sua função 

reguladora-executora, assim a habilidade é um tipo de atividade que permite realizar 

determinadas tarefas (NÚÑEZ e RAMALHO, 2018).  Talízina (2001) define a habilidade 

enquanto ações estruturadas no modo de agir permitindo operar com os conhecimentos, 

segundo a autora 

 

Podemos falar sobre os conhecimentos dos estudantes na medida em que 

sejam capazes de realizar determinadas ações com os conhecimentos. Isso é 

correto, uma vez que os conhecimentos sempre existem unidos de forma 

estreita a uma ou a outras ações (habilidades) (TALÍZINA, 2001, p. 13). 
 

 

Assim, a habilidade contribui para o desenvolvimento do pensamento estratégico 

sob a forma de esquemas ou modos de atuação, integralizando o conhecimentos e o saber fazer 

proporcionando o desenvolvimento integral do sujeito no contexto escolar. Este processo 

supõem a construção, atualização e domínio da execução das ações visando a resolução de uma 

determinada atividade, baseada em uma situação problema, mobilizando conhecimentos 

culturais. A habilidade, no enfoque histórico-cultural, forma-se e desenvolve-se durante a 

atividade, reforçando a unidade entre conceito-ação, habilidade-conhecimento. Núñez e 

Ramalho (2018) afirmam que: 
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O domínio da ação, como habilidade, de forma consciente, supõe a 

possibilidade de o estudante refletir e explicar o que faz e por que o faz dessa 

maneira e não de outra, estimar os resultados esperados e compará-los com os 

objetivos para fazer as correções quando for necessário (NÚÑEZ E 

RAMALHO, 2018, p. 30).  

 

 

Diante do enfoque histórico-cultural, a categoria habilidade possui como 

características: (a) domínio do sistema de ações e operações direcionadas à um objetivo; (b) 

aplicação dos conhecimento culturais na resolução das atividades; (c) um sistema complexo de 

ações e operações aplicada na regulação da atividade; (d) assimilação dos modos de resolução 

das atividades. A assimilação, segundo Talízina (2001), proporciona a automatização da 

habilidade que, por sua vez, transforma-se em hábito, e assim, necessita de um nível menor de 

exigência da consciência durante a resolução da atividade. 

Sob o prisma da psicologia histórico cultural a atividade externa e materializada, 

no plano externo (interpsicológico), se traduz em uma atividade psíquica, plano interno 

(intrapsicológico) pressupondo então, a existência de uma unidade dialética entre consciência 

e atividade, uma das premissas da Teoria da Atividade de Leontiev. E essa transição, segundo 

os estudos de Galperin (1979), ocorre de maneira gradativa e por uma série de etapas resultantes 

da manipulação do objeto ou de sua representação durante a resolução da atividade, ou seja, 

manejando as características necessárias e suficientes sendo necessária uma orientação para a 

correta execução da ação no processo de solução da tarefa, estabelecendo ainda, a conexão com 

os conhecimentos científicos necessários.  

A formação das habilidade gerais é uma questão dos meios pelos quais as operações 

são realizadas, Vygotsky (1993, p. 48) afirma que “...as funções psíquicas são processo 

mediados, e os signos constituem o meio básico para dominá-los e dirigi-los...”, desta forma, a 

palavra torna-se o signo neste processo vindo a ser transformar em símbolo e, a linguagem 

responsável pela reflexão do mundo exterior aparece como fonte de significado logo, o objeto 

atua diretamente no significado. 

Sobre a formação da habilidade, Núñez e Ramalho (2018) destacam a 

complexidade do processo que implica na assimilação consciente das ações e operações diante 

dos objetivos e motivos relacionados à atividade proposta, tal como a aprendizagem de 

conteúdos. Assim, o domínio consciente do sistema de ações e operações da habilidade possui 

relação com a resolução das situações problemas, constituindo-se em uma maneira apropriação 
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e consolidação da habilidade, solução de atividades de maneira criativa dentro dos limites da 

generalização. 

Núñez (2017) destaca que a formação da habilidade pressupõe a reestruturação da 

orientação este, por sua vez, atua diretamente na execução e na regulação da ação durante a 

aplicação dos conhecimentos necessários à resolução da situação problema, ressaltando-se a 

importância do papel da orientação na aprendizagem, formação e desenvolvimento das 

habilidades. Esse processo ocorre por meio da sistematização e utilização da ação até atingir a 

automatização e o domínio de maneira consciente estabelecendo mecanismos de 

autorregulação. Núñez e Ramalho (2018) complementam:  

 

A formação e o desenvolvimento da habilidade são processos que vão 

passando por níveis diferentes, cada vez mais complexos e aprofundados, os 

quais devem levar os estudantes a ampliar suas possibilidades de usar os 

conhecimentos e as habilidades de forma criativa, como parte do pensamento 

estratégico, assim como a torna-las um elemento de sua personalidade integral 

(NÚÑEZ E RAMALHO, 2018, p. 35).  

 

 

O uso da linguagem científica própria da área de estudo é essencial para a 

manipulação do objeto de estudo além de proporcionar o desenvolvimento de processos mais 

complexos tal como a abstração, generalização, conscientização e regulação da aprendizagem. 

Núñez e Pacheco (1998, p. 95) complementam a importância atribuída por Vygotsky à 

linguagem no processo de formação do pensamento conceitual tendo em vista que “... unindo a 

ação do objeto na gênese do significado linguístico, a ação do sujeito do conhecimento quase 

desaparece para dar lugar a ação predominante do objeto”. A linguagem é um meio para que a 

execução da ação ocorra e direciona a formação de conceitos e das ações mentais, Vigotsky 

(1993) afirma que,  

 

Todas as funções psíquicas superiores são processos mediados e os signos 

constituem o meio básico para dominá-los e dirigi-los. O signo mediador é 

incorporado na sua estrutura como uma parte indispensável, na verdade, a 

parte central do processo como um todo. Na formação do conceito, esse signo 

é a palavra, que em princípio tem o papel de meio na formação de conceito e 

posteriormente, toma-se seu símbolo (VIGOTSKY,1993, p. 70). 

 

 

Para Vygotsky (1993) a aprendizagem constitui-se numa atividade social, 

produzindo e reconstruindo a cultura através da atividade enquanto ponto de relação entre 
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sujeito e objeto. Em seus estudos relacionam aprendizagem e desenvolvimento ao considerar 

que a aprendizagem é um aspecto necessário ao desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores assim como o crescimento e aperfeiçoamento dos sistemas do corpo humano, desse 

modo é a partir da relação do sujeito com a cultural e com os demais sujeitos o ponto de origem 

para o desenvolvimento psíquico. 

A aprendizagem, para Vygotsky (1993), ocorre durante a assimilação das 

propriedades essenciais do objeto de atuação do sujeito, que ao percorrer os níveis da Zona de 

Desenvolvimento Próximo (ZDP) passam a fazer parte do seu próprio psique, e assim, 

impulsiona o desenvolvimento. O acompanhamento da aprendizagem ocorre através da Zona 

de Desenvolvimento Proximal, Vygotsky (1993) define como a distância entre o Nível de 

Desenvolvimento Real (NDR), no qual o sujeito é capaz de executar a ação sozinho e, a 

segunda, Nível de Desenvolvimento Potencial (NDP), em que o sujeito recebe o auxílio de 

outro sujeito culturalmente mais experiente.  

A aprendizagem adquire um caráter direcionado e movimenta processos de 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, alicerçadas nos conhecimentos culturais 

acumulados historicamente. Além disso, o processo acontece de maneira dinâmica a partir da 

interação entre o(s) sujeito(s) e o objeto resultando na apropriação e assimilação dos conteúdos 

culturais individualmente. 

Núñez (2009) destaca que a aquisição da linguagem ao processo de 

desenvolvimento psíquico humano proporcionou a manipulação dos objetos do meio 

interpsicológico tanto no formato material quanto materializado ampliando a possibilidades de 

análise. Outro fator, a linguagem favorece o processo de abstração e de generalização e desse 

modo, promove a conexão do meio externo com o meio interno e, consequentemente, com a 

formação da ação mental e do conceito. Por fim, a sua função de comunicação entre os sujeitos 

ocasionando a manutenção, transmissão e assimilação do conhecimento cultural e dos 

instrumentos mediadores dentro do contexto social e histórico da humanidade. Vygotsky (1993) 

sobre a linguagem escrita, destaca o avanço no desenvolvimento psíquico por fornecer um novo 

sistema de pensamento, aumentando a capacidade de memória e possibilitando o registro do 

conhecimento cultural. 

Davidov (1983) atribui à linguagem um papel fundamental na aprendizagem tendo 

em vista que é a partir de sua utilização que assimilamos ou ampliamos os conhecimento além 

de formarmos vínculo com a realidade. A linguagem e os signos são a plataforma para a 
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formação das ações mentais e dos conceitos permitindo ainda, sua manipulação em prol do 

planejamento e coordenação da atividade.  

Sobre isto, Vygotsky (1993) compreende ainda, o sentido inverso, ou seja, do plano 

intrapsicológico para o interpsicológico, onde a linguagem possui a função de meio de 

comunicação entre as pessoas, a linguagem externa, e quando alcança a forma de linguagem 

interna, tornando-se o próprio pensamento, podendo ser materializado em palavras. Dessa 

forma, a linguagem atua como mediador da humanização, por meio da comunicação com o 

meio e com as pessoas e da formação da psique que estrutura o pensamento através da formação 

das ações mentais e dos conceitos. 

Para Galperin (2001), a aprendizagem desenvolve-se na relação entre a ação externa 

e interna sob a forma de uma atividade, esta desenvolve-se nas relações entre o(s) sujeito(s), 

objeto e conhecimento culturalmente acumulado que, através da passagem pelas etapas da 

assimilação, culmina na formação da ação mental e dos conceitos. Núñez e Pacheco (1998, p. 

97) complementam afirmando que “...para aprender conceitos, generalizações, conhecimentos 

e habilidades, o sujeito deve assimilar ações mentais adequadas” e, essa ação mental adequada 

possui uma ação externa equivalente, formando uma unidade. Sobre a aprendizagem Galperin 

(2001) define a aprendizagem como  

 

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 da atividade, as ações com os objetos e 

fenômenos formam as representações e conceitos desses objetos e fenômenos. 

(GALPERIN, 2001, P.85). 

 

 

No contexto da Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos 

(TFPAMC) proposta por Galperin (2001), para que a ação seja realizada com sucesso e a 

aprendizagem planejada possa contribuir para a formação e/ou reconfiguração de uma 

habilidade, é necessário que ocorra a união entre a imagem da ação e a forma com que ela se 

realiza, neste processo, a atividade e a linguagem tem um papel fundamental enquanto 

instrumentos que auxiliam na transformação da ação em habilidade. Assim, a aprendizagem se 

produz no desenvolvimento da orientação enquanto modelo da ação mental atuando no 

planejamento, execução e autocontrole da solução das tarefas. Talízina (2009) complementa a 

ao afirmar que a aprendizagem é um tipo específico de atividade e de comunicação vinculada 
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ao ensino que desenvolve e, diante disso, o participante do processo é objeto e sujeito ativo e 

consciente, motivado e orientado por objetivos específicos. 

Conforme Núñez e Ramalho (2016), a aprendizagem se desenvolve do geral para o 

particular, por meio de uma atividade e dos mecanismos de simbolização do conteúdo, a 

linguagem e as relações de comunicação e de conscientização, partindo da ação objetiva 

direcionada ao objeto. Esta ação é composta por uma orientação, que dependendo da atividade 

pode ser elaborada no momento ou ser modificada, e pela execução, momento de interação 

entre sujeito e objeto e, sujeito e sujeito. Sobre aprendizagem no contexto escolar Núñez e 

Ramalho (2016) explicitam que é um processo 

 

... consciente, ativo, reflexivo, regulado, de apropriação da cultura pelo 

estudante, sob mediação pedagógica e interações sociais, no qual se 

consideram todos os componentes da personalidade integral (cognitivos e 

afetivos) dos estudantes. Nesse processo, os sistemas de conhecimentos e de 

habilidades ocupam um lugar de destaque (NÚÑEZ E RAMALHO, 2016, 

p.23).   
 

 

A Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC) 

considera enquanto princípios psicológicos para sustentação da formação das habilidades: (a) a 

aprendizagem constitui-se em um tipo específico de atividade e de comunicação vinculada a 

ensino que desenvolve diante de um sujeito ativo e consciente; e (b) a formação ou 

reconfiguração de uma orientação externa perpassa pelo processo de assimilação onde a ação 

transforma-se em um orientação interna (ação mental) seguindo as etapas de formação 

planejadas (NÚÑEZ e RAMALHO, 2018). 

Nesse processo, Galperin aponta a necessidade de observar três etapas: (a) a etapa 

da orientação, detentora da definição da ação, do detalhamento das operações, dos critérios de 

controle assim como das condições que possibilitam a solução das tarefas de uma determina 

classe de situações; (b) etapa de aplicação das ações, operações e dos conhecimentos, esta deve 

ocorrer de forma consciente, através do emprego dos elementos da orientação que ao longo da 

solução das tarefas transforma-se em uma habilidade; e (c) etapa de aperfeiçoamento da 

habilidade em situações diversificadas, esta etapa visa o aprimoramento a partir das 

transferências de aprendizagens proporcionando a formação e/ou reconfiguração da orientação.  

A orientação contém a sistematização de conhecimentos e as condições para 

desenvolver a atividade a fim de solucionar a tarefa proposta, formando ou ampliando as ações 

mentais e os conceitos a partir do conhecimento cultural. A alteração ou formação da orientação 
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proporciona a aprendizagem e o meio pelo qual se direciona este processo decorre do emprego 

do Esquema da Base da Orientação Completa da Ação (EBOCA), definida por Núñez e 

Ramalho (2017, p. 8) como “...um esquema externo que ajuda à reconfiguração da base 

orientadora de cada estudante, para se constituir numa ferramenta de reflexão, nesse processo 

de reconfiguração”. Para Galperin (1979) a essência da atividade mental encontra-se no fato de 

ser ela uma atividade de orientação que possui as condições do comportamento da realidade 

objetiva, de posse dessas informações, a orientação direciona a atividade humana de acordo 

com a realidade na qual encontra-se inserida. 

O processo de assimilação supera a dicotomia entre o plano externo e o interno, 

Vygotsky (1993) através de sua explicação sobre a Lei Genética Geral do Desenvolvimento, 

explica que o desenvolvimento psicológico é originário das relações interpessoais mediadas 

pelas ferramentas culturais, e na estrutura dessa Lei, a linguagem atua enquanto uma das 

ferramentas culturais para a passagem do material social, existente no plano social das ações 

humanas, plano externo (interpsicológico) para o plano intrapsicológico. Para Galperin a 

aprendizagem representa a assimilação de uma orientação externa, socialmente construída 

(interpsicológico), para uma orientação interna (intrapsicológico) e assim pode-se resolver as 

tarefas propostas. 

Galperin (1992) aprofunda esta análise ao investigar o processo de formação da 

ação mental e dos conceitos através da assimilação por etapas, atravessando as formas da ação: 

(a) nível material: a ação se realiza a partir da manipulação do objeto real, este pode ser material 

(objeto real, concreto) ou materializado (a partir das propriedades fundamentais do objeto 

criando suas representações através de modelos, figuras, esquemas, diagramas, gráficos entre 

outros). Este nível também ocorre sem a manipulação prática do objeto físicos, como por 

exemplo trocando os móveis de lugar numa sala através da análise visual; (b) nível verbal: a 

realização da ação acontece com o emprego da linguagem (via oral ou escrita) atendendo aos 

requisitos da comunicação e da interação social, neste nível não há a necessidade do objeto pois 

estes são convertidos em conceitos de palavra e fala e, por fim (c) nível mental: a fala para sim 

mesmo, ou seja, a ação realiza-se no plano intrapsicológico e o objeto transforma-se em cadeia 

de imagens, associações e conceitos originando a ação mental, este nível possibilita a geração 

de hipóteses, manipulação de conceitos e a capacidade da resolução mental de problemas. 

Vygotsky (1993) desenvolveu experimentos com o objetivo de aprofundar e 

sistematizar o conhecimento sobre o desenvolvimento das funções psíquicas e sua relação com 

o meio de interação social e os signos. A assimilação, do conhecimento, acontece de maneira 
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gradual do meio externo, a nível social, entre os sujeitos; posteriormente ocorre no interior dos 

sujeitos ao nível intrapsicológico, através da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) tendo 

em vista não só o acúmulo mas também a reorganização do domínio de instrumentos 

mediadores e da própria psique.  

Esta passagem gradual, de acordo com Vygotsky (1993) ocorre em três momentos: 

(a) a partir da manipulação do objeto no plano externo inicia-se a reconstrução da operação no 

plano interno; (b) transposição do objeto (significados e sentidos) discutido nas relações entre 

os sujeitos para, um processo intrapessoal, ou seja, desenvolve uma expressão particular do 

objeto; e (c) elaboração e reelaborados do objeto influenciado pela experiência e pela relação 

com os sujeitos. 

A assimilação, proposta por Galperin, tem como base a passagem da experiência 

social para a individual, por meio de uma atividade planejada e direcionada para a formação da 

ação mental, dessa forma a atividade e a ação mental adquirem um vínculo interno formado 

durante o processo de execução. Núñez e Pacheco (1998) afirmam que Galperin inovou ao 

enfatizar que há uma unidade entre a ação mental e a ação externa e, que nesse processo a 

atividade psíquica possui um caráter ativo e estreita relação com conhecimento socialmente 

produzido. Este pensamento é compartilhado com Leontiev (1985) ao propor que a assimilação 

advém da atividade e sua relação com os sujeitos envolvidos.  Sobre a relação entre a ação e o 

objeto Talízina (1988) explica que 

 

As particularidades das ações orientadas para os objetos e os fenômenos do mundo 

exterior determinam diretamente o conteúdo e a qualidade do conceito em formação.  

[...] O conceito como imagem íntegra surge quando a ação sobre a base da 

qual se forma, passando pela elaboração por etapas, se transforma em processo 

mental generalizado, reduzido, automatizado e subconsciente 

(TALÍZINA,1988. p.35).  

 

 

Núñez (2009, p. 43) ressalta que “o conhecimento internalizado é proveniente do 

processo resultante da assimilação de determinadas ações adequadas a esse conhecimento” 

diante disso,  destaca-se  a necessidade de investigar a forma adequada da ação mental, tendo 

em vista que a atividade atua no processo de assimilação logo, a definição do seu tipo e estrutura 

possui estreita relação com o objeto material ou materializado, uma vez que as ações mentais, 

de acordo com (Galperin, 1986), são formadas por meio do reflexo das ações externas 

influenciadas pelas propriedades do objeto.  
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1.2 A orientação no processo de formação das habilidades 

 

A orientação possui as propriedades suficientes e necessárias para o 

desenvolvimento da ação e posteriormente a formação da habilidade. Assim, a orientação 

possui papel fundamental neste processo uma vez que a qualidade da execução possui estreita 

ligação com a estrutura e organização dos modelos existentes na orientação. 

Para a formação de uma habilidade são necessárias três etapas: (a) etapa da 

orientação, onde são estruturadas as ações, operações e condições para a resolução da situação 

problema dentro dos limites da generalização; (b) etapa da aplicação, a solução da tarefa 

sustenta-se na utilização consciente das ações, das operações e dos conhecimentos e, (c) etapa 

de aperfeiçoamento, envolve a transferência das aprendizagens à outras situações problemas 

potencializando a criatividade, o desenvolvimento do pensamento crítico e a reestruturação da 

orientação que envolve outras habilidades uma vez que, as ações e operações possuem 

aplicações diversas. 

Segundo Núñez e Ramalho (2018), durante o processo de formação e 

desenvolvimento da habilidade ocorre a estruturação e reestruturação da orientação para as 

ações necessárias para tal habilidade, assim como, das habilidades correlacionadas e, assim, a 

ressignificação modifica de forma integral. No contexto da aprendizagem a natureza histórico-

social deve-se considerar a relação dialética entre os pares de categorias que formam unidades, 

como o biológico e o cultural, o externo e o interno, o social e o individual.  

Na opinião de Núñez (2009), a ação humana é realizada em um ciclo cognoscitivo 

dividido em três momentos funcionais interligados e que não ocorrem de maneira linear: (a) 

orientação: consiste na representação que o sujeito possui da ação e das condições nas quais ela 

se realiza, seu papel concentra-se na correta formação da ação mental e do conceito; (b) 

execução: permite ao sujeito a transformação do objeto da ação (ideal ou material), segundo a 

orientação, durante o desenvolvimento das etapas para a assimilação e, (c) controle: 

manutenção das propriedades da ação mental desejada através do acompanhamento da ação, 

permitindo ao sujeito a comparação do processo com a orientação possibilitando a regulação e 

autorregulação, e no contexto educacional a base de análise é o Esquema da Base da Orientação 

Completa da Ação (EBOCA) aproximando o sujeito aos objetivos do processo de ensino e 

aprendizagem, tanto para os conteúdos dos componentes curriculares quanto das habilidades 

necessárias. 
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Galperin (1979) destaca a interdependência da orientação e da atividade mental, a 

primeira tem um papel fundamental na qualidade da realização da ação e de seu controle 

fornecendo subsídios para o aprimoramento e reestruturação da orientação e da execução. A 

essência da atividade mental apresenta, como fator primordial, ser ela uma atividade de 

orientação e, assim, deve-se levar em consideração as condições da realidade objetiva uma vez 

que, atuam na execução da atividade humana dentro das condições reais. 

No contexto da Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos 

(TFPAMC) a orientação tem um papel de destaque no processo de assimilação uma vez que, 

essa assimilação depende da formação ou reconfiguração da Base de Orientação da Ação 

(BOA) e, por conseguinte, resulta na formação das ações mentais e dos conceitos, assim como 

ações, operações, habilidades e hábitos enfim, a aprendizagem. Núñez e Ramalho (2018) no 

que diz respeito à atividade de estudo, destacam a relação entre a orientação e sua atuação no 

processo de desenvolvimento e reestruturação das habilidades gerais. 

Segundo Galperin (1979) a ação humana possui ligação direta com a orientação 

atuando na qualidade dessa ação. Diante de sua aplicação no ensino, o estudante elabora uma 

um orientação para a ação fundamentada nos conceitos inerentes às áreas de conhecimento e 

nas habilidades gerais necessárias à solução das situações problemas sendo este último a 

motivação gerando uma necessidade da formação de uma orientação eficaz e que possa ser 

transferida para outras situações. Núñez e Ramalho (2018) complementam que a Teoria 

Galperin aborda a aprendizagem enquanto: 

 

Um processo no qual o estudante elabora e reelabora sua base de orientação, 

de forma consciente, em situação de comunicação. Ou seja, quando em face 

de novas tarefas ou situações-problema, sabe representar os objetivos, 

antecipar e planejar sua ação para solucioná-las como também dispõe de 

critérios para autorregular a aprendizagem. Dessa forma, a aprendizagem 

representa a internalização de uma orientação externa, socialmente construída, 

para uma orientação interna, no plano mental, permitindo resolver as 

situações-problema com autonomia intelectual. (NÚÑEZ E RAMALHO, 

2018, p. 38)  
 

 

Núñez e Oliveira (2013, p. 298) destacam que “... o papel da orientação no contexto 

das atividades psíquicas e na atividade humana tem sido reconhecidos por outros estudiosos” 

proporcionando um aprofundamento teórico e prático sobre o tema. A orientação caracteriza-

se pela aproximação das condições para a execução da ação e sua representação materializada 

contendo as propriedades essenciais e necessárias do objeto, o sistema de operações para a 
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assimilação da ação e os critérios de controle que auxiliam na autorregulação do processo. 

Núñez e Ramalho (2017, p. 6) afirmam que a orientação “...é a base sobre a qual o 

funcionamento mental é estruturado”, e dessa forma, a atividade de orientação é o verdadeiro 

objeto da Psicologia. 

O processo de formação da orientação tem como pressuposto a racionalidade, a 

investigação do conhecimento como via de satisfação das necessidades intelectuais motivando 

a estruturação de estratégias para solução da tarefa, pois dentro da Teoria de Galperin, “a 

aprendizagem representa a assimilação de uma orientação externa, socialmente construída, para 

uma orientação interna, no plano mental, que lhe permite resolver as situações-problema com 

autonomia intelectual” (NÚÑEZ e RAMALHO, 2017, p. 9).  

Galperin (2001) compreende que as ações isoladas se transformam em habilidades, 

por meio do vínculo interno entre atividade, conhecimentos e habilidades exigidas pela 

atividade paralelamente, as representações e os conceitos integram-se ao objeto, ou seja, há a 

formação de uma ação mental generalizada (atuando dentro dos limites de aplicação da 

orientação em certas situações problemas), abreviada (os detalhes da execução encontram-se 

assimilados) e automatiza (a ação converteu-se em hábito). 

A ação realizada pelo estudante, no âmbito da Teoria da Formação Planejada das 

Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC), é precedida da representação da ação e das 

condições proporcionadas para a sua realização, esta orientação tem por objetivo a qualidade 

da solução da situação problema bem como, possibilitar a autorregulação. Essa orientação é 

denominada Base Orientadora da Ação (BOA) estruturada a partir da integração entre a imagem 

da ação, do meio e das condições para a sua realização e, deste modo, a habilidade é formada 

ou reestruturada diante da assimilação ou atualização da orientação e, este, deve ser dirigida no 

processo de ensino. 

Há fatores que devem ser levados em consideração durante o processo de formação 

da orientação: (1) as características do objetivo e do objeto: a relação entre objetivo e objeto 

constitui a base da ação, sem isto não há atividade uma vez que, o ciclo cognoscitivo entre 

orientação, execução e controle não se alinham; (2) o sistema de operações: a seleção das 

operações deve levar em consideração: a precisão na descrição, a objetividade e a ordem de 

realização; (3) a natureza da tarefa: de elaboração, de sistematização, de criatividade entre 

outras; (4) os instrumentos: atuam na mediação entre sujeito e objeto, exemplificando: 

tecnologias, comunicação...; (5) estilo de aprendizagem: orientação para a tentativa e erro (BOA 

I), orientação para casos particulares (BOA II) ou orientação para casos gerais (BOA III); (6) 
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conhecimentos prévios: representa as operações já existentes em outras orientações, a análise 

de sua aplicação na ação proposta implica a sua reconfiguração ou a formação de outras 

operações e, (7) racionalidade: o emprego da racionalidade na pesquisa, seleção e  organização 

dos elementos estruturadores da orientação. 

Segundo Galperin (2001) quando o estudante encontra-se diante de uma situação 

problema na qual os mecanismos já assimilados não possibilitam a correta solução se faz 

necessária uma orientação psicológica, esta constatação ocorre ao nível do estudante no 

momento no qual é realizado um exame da situação através da comparação da orientação 

existente e do produto esperado pela nova tarefa, tal verificação perpassa, segundo Galperin 

(1979) pela confirmação ou não do significado racional ou funcional do objeto, testa e modifica 

a ação, traça um novo caminho e, mais adiante, durante o processo da realização, faz um 

controle da ação de acordo com as modificações previamente estabelecidas. 

Núñez e Ramalho (2017) apontam que o processo de elaboração da BOA é, segundo 

a teoria de Galperin, uma via para a aprendizagem como modelo mental da ação que permite 

planejar, resolver e autorregular a solução de situações problema dentro dos limites de 

generalizações definidas, assim como poder transferir as aprendizagens para outras situações 

fora dos referidos limites. Além disso, a BOA possui relação com a estrutura da orientação, na 

qual deve ser levado em consideração o seu processo de elaboração, esta pode ocorre de maneira 

espontânea ou consciente, baseada nos conhecimentos empíricos ou racionais. Sobre a 

orientação Galperin (1982) explica: 

 

Durante a atividade orientadora, o sujeito realiza um exame da situação nova, 

confirma ou não o significado racional ou funcional dos objetos, testa e 

modifica a ação, traça um novo caminho e, mais adiante, durante o processo 

de realização faz um controle da ação de acordo com as modificações 

previamente estabelecidas (GALPERIN, 1982, p. 81).  

 

 

A orientação, conforme Talízina (1988), detém as propriedades básicas das ações 

direcionadas ao objeto e aos fenômenos do mundo exterior, dessa maneira, atua diretamente no 

conteúdo e na qualidade do processo de formação da ação mental e do conceito. Sendo assim, 

trata-se de uma antecipação da atividade, e por conseguinte, da solução da tarefa dentro do 

limite de generalização. Núñez e Ramalho (2017, p. 94) apontam que a orientação “...é uma das 

funções da atividade psíquica e da comunicação”. Talízina (2009) complementa que a Base 
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Orientadora da Ação (BOA) é o mecanismo psicológico da habilidade enquanto ações 

conscientes direcionadas pela orientação.  

Galperin (1986) assinala a importância do levantamento dos possíveis erros pelo 

aspecto de fomentar condições a fim de evitar que as incorreções, além destacar a linguagem 

na qualidade de mediadora no processo de assimilação, assim como Vygotsky destaca sua 

importância no desenvolvimento das formas superiores de pensamento. Além disso, a 

orientação é fundamental para a execução da ação, pois contém o modelo do objeto e da ação 

e, de controle através dos indicadores qualitativos e critérios de controle do produto ou do 

resultado final da atividade. Galperin (2011) destaca 

 

A parte orientadora é a instância diretiva e, precisamente, depende dela a 

qualidade da execução. Se elaborarmos um conjunto de situações em que se 

deva aplicar essa 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 (GALPERIN, 2011, p. 43).  

 

 

Núñez (2009) complementa sobre a definição da Base Orientadora da Ação (BOA), 

 

A BOA constitui para o sujeito a imagem da ação que ele irá realizar, a 

imagem do produto final, ligada tanto aos procedimentos como ao sistema de 

condições exigidas para a ação. Na BOA, expressa-se o modelo teórico da 

atividade de aprendizagem como um sistema de operação que regula e dirige 

a aprendizagem nas condições específicas (NÚÑEZ, 2009, p. 17).  
 

 

Assim, a orientação representa o produto e garante a correta execução da ação. 

Destaca-se que a orientação, enquanto antecipação da ação proporciona, não só a visualização 

do produto mas, a visualização da execução, do controle e da autorregulação do processo, ou 

seja, o sujeito possui uma orientação previamente controlada por meio da Base Orientadora da 

Ação (BOA) e do Esquema da Base Orientadora Completa da Ação (EBOCA). Sobre a 

orientação, a execução e o controle, Núñez e Ramalho (2017) esclarecem que, 

 

A orientação da ação, enquanto representação mental, permite planejar e 

acompanhar a execução da ação, segundo um dado modelo mental, 

possibilitando as correções necessárias. A execução permite as 

transformações do objeto da ação (ideal ou material) pelo sujeito, segundo a 

orientação, realizando as operações necessárias e os conhecimentos 

necessários. Por sua vez, o controle se dirige ao acompanhamento da ação, ao 



37 

 

 

 

serem comparados os resultados parciais e final com o modelo da ação 

definido na orientação, com a finalidade de serem feitas as correções 

necessárias (NÚÑEZ E RAMALHO, 2017, p. 4).  

 

 

Desta maneira, o modelo da BOA representa um esquema conceitual-operativo, 

Núñez e Ramalho (2018) destacam os seguintes elementos em sua composição: (a) o conteúdo 

objeto de assimilação; (b) a representação do produto final da ação e sua qualidade; (c) a 

representação da ordem das ações e das operações que devem ser realizadas; e (d) os modos de 

controle da ação. Talízina (2009) destaca alguns pontos importantes no processo de elaboração: 

(a) particularidades do objetivo e do objeto da ação; (b) o caráter e da ordem das operações 

necessárias à execução da ação; (c) a natureza das tarefas dentro da situação problema; (d) os 

instrumentos e os mediadores utilizados durante a ação; (e) os estilos de aprendizagem e os 

conhecimentos prévios dos estudantes e; (f) a racionalidade exigida pelas condições do 

contexto.  

A BOA possui vários modelos, Galperin (2001) fez o estudo de três tipos 

classificando-os a partir: (a) do grau de generalização (generalidade): este indicador verifica a 

possibilidade de aplicação da BOA em diferentes modelos de tarefas, no sentido da 

transferência da BOA para uma nova tarefa. O grau de generalização classifica-se em: (1) geral 

(essencial): podendo ser aplicada a toda uma classe de casos particulares e, (2) particular 

(específico): quando faz referência a um caso em particular; (b) do caráter detalhado (da 

plenitude): abrange a presença das condições necessárias para a execução da ação contidas no 

modelo do sistema de operações, apresenta-se sob a forma: (1) completa (detalhada): abordando 

a explanação minuciosa das operações e, (2) incompleta (não detalhada): as operações encontra-

se resumidas, abreviadas devido à assimilação; e, (c) do modo de obtenção (elaboração): refere-

se às vias utilizadas para a elaboração da BOA pode ser do tipo: (1) independente: quando 

desenvolvida pelo próprio sujeito e, (2) elaborada: fornecida por outro sujeito.  

A BOA tipo I, segundo Talízina (1988), apresenta a formação da ação mental e do 

conceitos com um grande número de erros e uma assimilação lenta, tendo em vista que a técnica 

empregada para a solução da tarefa é a tentativa e erro. Núñez e Oliveira (2013, p 300) 

acrescentam que esta BOA “... caracteriza-se por uma composição insuficiente da orientação 

do sujeito, a qual transcorre por meio de indicadores isolados, sendo débil e incoerente”. Neste 

tipo observa-se que: (a) sua aplicação em casos particulares, ou seja, para cada variação da 

tarefa deve-se elaborar outra BOA; (b) não possuir a descrição correta do sistema de operações 

para a realização da ação; e, (c) ser elaborada de forma independente baseado nos sucessos de 
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resolução oriundo de várias tentativas, sendo que, o produto final ainda não possui as 

características essenciais para a solução da tarefa dentro do limite da generalização.  

O ponto em comum entre a BOA tipo I e tipo II reside no grau de generalização 

pela sua aplicação em casos particulares sendo necessário reelaborar dentro das variações das 

tarefas. No entanto, a BOA II é elaborar por outro sujeito que detém o conhecimento necessário 

para estabelecer o sistema de operações, e dessa forma possui um detalhamento completo 

estabelecendo as operações necessárias e suficientes para solução da tarefa. O processo de 

formação da ação mental e do conceito ocorre de maneira rápida e com o mínimo de erros. 

Galperin (1986) destaca as vantagens da aprendizagem ao aplicar a BOA tipo II, em 

comparação à BOA I, em situações onde a tarefa está limitada à assimilação de diferentes 

aspectos da mesma situação problema. 

A Base Orientadora da Ação tipo III diferencia-se das demais primeiro pelo alto 

grau de generalização, característica apontada por Talízina (1988), uma vez que possui os 

atributos necessários e suficientes para a solucionar tarefas variadas porém, dentro dos limites 

da aplicação da BOA. Quanto a plenitude, contém as operações fundamentais e detalhadas, 

fornecendo o auxílio à solução da tarefa. Por fim, sua elaboração acontece de forma 

independente, sendo direcionados pelo mediador e pela investigação da invariante para os 

modelos do objeto, da ação e do controle. Núñez (2009) define a invariante como sendo, 

 

... à essência que justifica um conjunto de situações-problemas e os 

procedimentos gerais de sua solução: invariante conceitual e invariante 

procedimental. A invariante se relaciona com o conjunto de situações segundo 

o par de categorias dialéticas: essência-fenômeno. Essas invariantes 

constituem o conteúdo da BOA tipo III (NÚÑEZ, 2009, p. 103).  

 

 

Sendo assim, a BOA III, é mais eficiente quando se faz necessário que o sujeito 

desenvolva estratégias para a aplicação em situações novas. Este processo ocorre sob o 

direcionamento do Esquema da Base da Orientação Completa da Ação (EBOCA), mediante a 

negociação durante o processo de elaboração da BOA, desta forma, a formação da ação mental 

e do conceito acontece de maneira mais rápida e com menos de erros, além de possuir 

aplicabilidade na solução de tarefas variadas.  

Galperin (1986) afirma que a organização do ensino através da BOA tipo III 

apresenta-se como um método eficiente no processo de aprendizagem apontando três mudanças 

no quadro das coisas,  
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... no lugar de “simplesmente a coisa” aparece um conjunto de parâmetros 

relativamente autônomos; no lugar de “simplesmente a propriedade”, o 

conjunto de suas “unidades fundamentais”; no lugar da multiplicidade sem 

ordem das partes, a organização das unidades fundamentais segundo um 

esquema, que resulta geral para todos os objetos da área estudada 

(GALPERIN, 1986, p. 139).  

 

 

Talízina (1988) destaca sobre a aplicação da BOA tipo III no sistema de ensino que, 

ao assimilar o processo de elaboração deste tipo, o sujeito alcança a capacidade de construir 

independentemente não somente as invariantes utilizadas no sistema, mas também novas. 

Diante disso, Galperin (1992) explica que tal característica faz parte do desenvolvimento de 

uma metodologia geral do estudo e análise do conhecimento cultural que tem por objetivo a 

autonomia do processo de sua própria aprendizagem.  

Davidov (1983) complementa que a Base Orientadora da Ação (BOA) tipo III tem 

seu direcionamento para a essência sendo assim uma via para a formação do pensamento teórico 

proporcionando uma mudança qualitativa na análise do objetivo e solução da tarefa. Além 

dessas vantagens merecem destaque: (a) o desenvolvimento do pensamento criativo no 

processo de elaboração da BOA; (b) a metodologia de elaboração da BOA a partir da invariante 

proporciona uma menor quantidade da BOA para a solução das tarefas e, segundo Núñez e 

Pacheco (1988), (c) possibilidade de uma maior aplicabilidade tendo em vista o alto grau de 

generalização pois não se aplica apenas a solução de um caso particular, mas todo um conjunto 

de tarefas de uma mesma classe. 

Para Núñez e Ramalho (2018) a Base Orientadora da Ação (BOA) é um esquema 

que proporciona ao estudante solucionar tarefas, dentro dos limites da generalização, de uma 

determinada situação problema através do emprego da invariante da habilidade e do 

conhecimento em sua essência tendo em vista a sequência de operações para a execução da 

ação. A estruturação tem como ponto de partida suposições ou hipóteses que direcionam para 

a possível solução da tarefa, estas são materializadas em cartões de estudo utilizadas como 

apoio e ter como pressuposto a negociação entre professor e estudante guiados pela orientação 

desejável (Esquema da Base de Orientação Completa da Ação – EBOCA). Os autores destacam 

que este processo de elaboração da BOA devem ser considerados: (a) as características dos 

estudantes; (b) a estrutura do sistema de ações que atuam na execução da habilidade e; (c) a 

motivação expressa pelo estudante em relação à habilidade, objeto da formação. 

O EBOCA, de acordo com Núñez e Ramalho (2018, p. 44), é “... a base de 

orientação desejada e estruturada pelo professor e pelos estudantes, a qual contém as condições 
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essenciais para a adequada execução da ação e do controle desejáveis” e consiste na 

representação materializada da invariante funcional da habilidade. Talízina (1988) desenvolveu 

o Método Teórico de Análise da Atividade para verificar a invariante mediante a análise 

funcional-estrutural das variantes. Assim, a invariante representa a estrutura racional e 

fundamental do sistema de operações da orientação possibilitando ao estudante solucionar um 

conjunto de tarefas de uma mesma classe. Conforme apontam Núñez e Ramalho (2017) 

 

A orientação ou invariante do sistema de operações e do conceito é construída 

durante 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 (NÚÑEZ E 

RAMALHO, 2017, p.8). 

 

 

Dessa maneira, o processo de elaboração do EBOCA e da BOA envolve a caracterização 

do objeto de sua essência, diante das diversas características apresentadas em sua totalidade, 

parte do princípio da seleção do essencial do não essencial por meio da análise de sua 

composição e da estrutura do objeto. Percorrendo assim, o caminho do geral para o particular, 

dentro de um enfoque dialético onde a invariante contém as propriedades essenciais e 

necessárias do objeto conservadas em suas variações. Núñez (2009) sobre o processo de 

elaboração da invariante explica que os estudantes devem elaborar a orientação sob a forma de 

suposições ou hipóteses sendo guiados pelo professor por meio do EBOCA. 

Dentro da Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos 

(TFPAMC), Galperin (1992) destaca o papel da orientação, a Base Orientadora da Ação (BOA) 

enquanto mecanismo psíquico que favorece a transformação da ação executada no plano 

externo para o plano interno. Tal passagem é formada dentro da relação sujeito(s) e objeto onde 

um modelo do objeto, da ação e do controle, materializado na BOA, necessita de um parâmetro 

a ser seguido, ou seja, o objetivo da atividade é direcionada e dessa maneira, deve estar baseado 

num Esquema da Base Orientadora Completa da Ação (EBOCA), um organizador avançado da 

ação e dos objetivos da atividade.  

Núñez e Ramalho (2018) afirmam que o EBOCA é uma ferramenta cultural para a 

generalização teórica do estudante proporcionado a compreensão de estruturas que possibilitam 

a solução de tarefas de uma situação problema a partir de um conjunto de habilidades e de 

conhecimentos. Seu papel na aprendizagem reflete-se em sua função uma vez que apresenta-se 

enquanto esquema externo que auxilia na elaboração e na reconfiguração da Base Orientadora 
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da Ação (BOA), sendo uma referência de reflexão deste processo. Para Núñez e Ramalho 

(2018) a ação possui estreita relação com o EBOCA pois 

 

As ações desenvolvidas e apoiadas nos EBOCAs possibilitam contrastar, de 

forma explicitada e consciente, os esquemas mentais dos estudantes e suas 

bases de orientação com os esquemas que representam o modelo pedagógico 

e o didático, definidos nos objetivos da disciplina, constituindo-se como a 

referência da orientação da ação (NÚÑEZ E RAMALHO, 2018, p.44). 
 

 

Para Galperin (1992), o EBOCA durante o processo de assimilação da ação, 

permanece constante e sem alterações, enquanto que a BOA dos estudantes se modificam, 

gradualmente, aproximando-se do EBOCA, como BOA de cada estudante. Esse processo é uma 

atividade de colaboração e orientação entre estudante e professor encaminhando a 

transformação da orientação em uma ação mental no contexto da assimilação da ação. Dessa 

maneira, a formação da ação mental e dos conceitos requer a sistematização da ação e a 

participação criativa do estudante durante a elaboração e reconfiguração da orientação diante 

de situações de transferência de aprendizagem para solucionar uma nova tarefa em uma situação 

problema diferenciada. 

A tarefa é apresentada enquanto um obstáculo cognoscitivo, onde a BOA é 

analisada dentro de sua possibilidade de aplicação para a solução da tarefa. Formulada mediante 

a negociação com o mediador que faz uso do EBOCA. Favorecendo, assim a elaboração ou a 

reconfiguração da BOA inicial e, consequentemente, a aprendizagem. Galperin (1989) destaca 

a função do EBOCA para a correta execução da tarefa, 

 

O subsistema de elucidações e prescrições para a estrutura projetada de uma 

ação é feito completo e suficiente para que os alunos (desde que tenham os 

“conhecimentos e habilidades preliminares” necessários) possam executar 

corretamente a nova tarefa - a primeira vez e a partir de então, enquanto que 

sem esse esquema, eles teriam sido incapazes de realizá-lo (GALPERIN, 

1989, p. 70) 

 

 

 O EBOCA não sofre alterações durante a atividade enquanto que, a BOA, 

modifica-se gradualmente de acordo com sua a aproximação com o desejável. Para Galperin 

(1992), este esquema engloba as informações necessárias para a correta execução da tarefa 

favorecendo a compreensão da ação assim, o sujeito segue sistematicamente os passos para a 
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solução da tarefa que variam substancialmente funcionando como um guia de orientação 

racional. Núñez e Ramalho (2017) destacam, 

 

As ações desenvolvidas e apoiadas no EBOCA possibilitam contrastar, de 

forma consciente, os esquemas mentais dos estudantes e suas bases de 

orientação com os esquemas que representam o modelo pedagógico e didático 

que deve ser a referência da orientação (NÚÑEZ E RAMALHO, 2017, p. 12).  

 

 

Galperin (1992) explica que o conteúdo do EBOCA é formado a partir do máximo 

de informação possível sobre a ação tendo em vista a correta execução da mesma, a ser 

materializado representando um “esquema de pensamento operacional” ou “folha de dicas” 

fornecendo o direcionamento da ação, a sequência das operações e, funciona como um controle 

da atividade. Galperin (1992) sobre o papel do EBOCA explica que,  

 

O EBOCA se torna uma ferramenta para se orientar em uma tarefa; é uma 

ferramenta para a atividade mental. Como qualquer ferramenta, o EBOCA, 

situa-se entre o sujeito e o objeto da ação, assume a principal tarefa de 

“adaptar-se ao meio ambiente” e o principal ônus do trabalho (GALPERIN, 

1992, p. 70). 

 

 

A partir da negociação e comparação entre o EBOCA e a BOA, o sujeito pode 

organizar a sua BOA ao mesmo tempo que se familiariza com a nova ação durante a 

manipulação do objeto material ou materializado, este processo é esclarecido por Talízina 

(1988) como essencial ao processo de formação da ação mental e dos conceitos, logo ao 

processo de assimilação. Ao utilizar a BOA, o sujeito não necessita memorizar o conteúdo uma 

que, ao seguir a orientação para a execução o sistema de operações, gradualmente será 

internalizado tornando mais simples e facilitada a solução da tarefa.  

No contexto da aprendizagem o EBOCA fornece a representação da ação mental e 

influencia na elaboração ou reconfiguração da BOA do sujeito, uma vez que possui a invariante 

com as propriedades necessárias e suficientes para a correta execução da ação. Sobre o EBOCA 

Núñez e Ramalho (2017) afirma que, 

 

No EBOCA, o modelo da ação representa a estrutura racional e invariante do 

sistema de operações da ação, o que chamamos invariante operacional (IO). É 

necessário conhecer a IO para caracterizar seu domínio em função dos níveis 

de sua sistematização. O EBOCA fornece aos estudantes uma ferramenta 
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cultural para a generalização teórica, que permite a compreensão de um 

conjunto de situações ou de um dado domínio do conhecimento. Essa é uma 

condição essencial para a formação de ações mentais com alta possibilidade 

de transferência as novas situações-problema (NÚÑEZ E RAMALHO, 2017, 

p. 6).  

 

 

O processo de aprendizagem naturalmente sofre modificações pois não há o uso da 

técnica de tentativa e erro, o tempo de execução, a produtividade e a qualidade do resultado 

sofrem pequenas flutuações que logo atingem o nível esperado e se tornam estáveis. Galperin 

(1986) destaca 

 

Vestígios do ensino escolar, tais como percepção “ouvindo e vendo”, memorização 

preliminar e aplicação imediata da memória, são gradualmente substituídos. Na 

formação de estágio por estágio com base em um EBOCA, eles são minimizados. O 

objeto que o aluno deve assimilar - uma coisa, um processo, um fenômeno, uma lei 

ou uma regra - é representado esquematicamente e dividido em partes; e as relações 

entre as partes, clara percepção e compreensão de que estão dentro de capacidades 

existentes de um aluno, são retratadas no EBOCA de tal forma que eles podem ser 

facilmente seguidos e garantirão a racionalidade da ação. A sequência na qual as 

“prescrições” devem ser aplicadas também é indicada no EBOCA. E nada precisa 

ser aprendido de cor. Não há necessidade de memorizar o que é elucidado - seu 

conteúdo básico também está no esquema (GALPERIN, 1986, p. 72). 

 

 

A aprendizagem apresenta enquanto características a diminuição do período da 

formação da ação mental e dos conceitos e do processo de automatização e abreviação. Um 

ponto de destaque dentro da relação EBOCA e a BOA consiste na possibilidade de comparação 

e acompanhamento do processo de reconfiguração dos modelos do objeto, da ação e do controle 

empregados pelo sujeito durante o processo de execução da tarefa, já que o EBOCA mantem-

se constante no processo de assimilação, pois as transformações ocorrem gradualmente na BOA 

até aproximar-se do esquema desejável.  

Neste sentido, Núñez (2009) reporta que a utilização do EBOCA, enquanto modelo 

completo, não significa reduzir o ensino e a aprendizagem a um processo dedutivo, sem 

estimular o pensamento criativo, é uma ferramenta que auxilia na assimilação na função de guia 

no contexto do percurso.  
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1.3 A elaboração e reconfiguração da orientação para a aprendizagem de habilidades 

 

O processo de formação das habilidades deve ser desenvolvida segundo 

determinados indicadores ou parâmetros qualitativos, estes modifica-se durante o processo de 

assimilação, transformando-se de sua forma externa (sob a forma de um cartão de estudo) para 

sua forma interna (ação mental). Este atua na orientação, execução e no produto final, avaliando 

o processo de elaboração ou ampliação da ação favorecendo, ainda, o desenvolvimento da 

autorregulação. Sobre este tema, Talízina (1988) esclarece, 

 

(1) Nas primeiras etapas do processo de apropriação o controle deve realizar-

se por operações; (2) No princípio da etapa material (materializada) e da 

verbal externa, o controle da forma externa deve ser sistemático, de toda a 

tarefa que se cumpre; (3) Ao final dessas etapas, assim como nas seguintes, 

este controle deve ser episódico, a pedido de quem estuda; (4) O modo de 

realização do controle (quem controla) não tem grande importância para a 

qualidade da assimilação. Ao mesmo tempo, a novidade do modo de controle, 

assim como as condições de emulação (no trabalho dos estudantes em pares, 

onde se realiza um controle mútuo) contribuem para a criação de uma 

motivação positiva de estudo (TALÍZINA, 1988, p.117). 
 

 

O conjunto de indicadores qualitativos desenvolvido por Galperin (2001a) para o 

acompanhamento do processo de assimilação têm a função de analisar a qualidade das ações 

mentais dos conceitos formados, são distribuídos em sete itens: (1) forma da ação: caracteriza 

o nível de assimilação do sujeito pode ser (a) forma material (com objetos reais) ou 

materializado (com as representações do objeto real), (b) forma verbal (linguagem oral ou 

escrita) e, (c) forma mental (ações mentais); (2) grau de generalização: consiste nos limites da 

aplicação da Base Orientadora da Ação (BOA) diante das variações oferecidas pelas tarefas 

atua ainda, na representação da distinção entre as propriedades essenciais e não essenciais do 

objeto; (3) grau de detalhamento: relacionado com o volume de informações constantes na 

(BOA) em especial ao sistema de operações, inicialmente de forma especificada, ou seja, 

detalhando cada operação e, ao longo do processo, sofre abreviação por conta da assimilação; 

(4) grau de consciência: representa a capacidade do sujeito em executar a ação ao passo que a 

compreende ao passo de refletir sobre a estrutura da execução, permitindo o controle e 

autorregulação do processo nos aspectos da: orientação, execução e controle; (5) grau de 

independência: diz respeito ao auxílio recebido para execução da ação assim, perpassa por uma 

ação com ajuda(em formação) para uma ação sem ajuda(formada), (6) caráter racional: 
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representa as condições essenciais para que o sujeito possa executar a ação através da utilização 

da BOA  e; (7) solidez: reflete a capacidade de executar a ação mesmo após algum tempo sem 

utilizar a Base Orientadora Ação. 

Talízina (1988) analisando relação de dependência entre os indicadores qualitativos 

distribuiu em duas categorias: (1) primárias: diz respeito aos indicadores pertencentes ao grupo 

das propriedades fundamentais e, desta forma, são independentes umas das outras. Composta 

pelos indicadores: forma da ação, grau de generalização, grau de detalhamento, grau de 

independência e grau de assimilação, este último relaciona-se com a facilidade de execução da 

ação, com a automatização e rapidez; (2) secundária:  onde os indicadores dependem de uma 

ou de outras do tipo primário desta forma, não se forma diretamente sendo exigida a formação 

de algum indicador primário. Contempla os indicadores de: solidez, grau de consciência e o 

caráter racional.  

Em linhas gerais, o processo de assimilação implica na transformação: da ação não 

generalizada para uma generalizada (grau de generalização); da ação detalhada para abreviada 

(grau de detalhamento); de compartilhada (com auxílio) para independente (grau de 

independência); da ação no plano interpsicológico para a ação plano intrapsicológico (forma da 

ação); de consciente para automatizada (grau de assimilação). 

A formação das habilidades perpassa pela estruturação do sistema de tarefas tendo 

em vista a necessidade da aplicação da orientação para a sua solução. Talízina (2001) destaca a 

importância da aplicação dos indicadores de qualidade nas tarefas a fim de direcionar o processo 

além de disso, a tarefa é o núcleo da atividade didática, expressando uma concepção de 

aprendizagem e de desenvolvimento de metodologias e estratégias para execução da ação. 

Alvarez (1992) realça a necessidade de três itens para que a tarefa ofereça ao 

estudante um desafio cognoscitivo: (a) possuir um grau de dificuldade cognoscitiva que 

promova uma reflexão sobre a situação problema; (b) despertar o interesse do estudante; e (c) 

fazer uso dos conhecimentos prévios, experiências anteriores e nas operações conhecidas. 

Talízina (2000) complementa a aplicação das tarefas deve seguir a linha do contraste, partindo 

de situações que mais se diferenciam para situações que mais se assemelham. Ainda sobre as 

exigências das tarefas, Talízina (2001) ressalta a importância de: (a) durante o processo de 

elaboração deve-se levar em consideração a nova tarefa que se deseja formar; e (b) a forma da 

apresentação da tarefa deve estar em sintonia com a etapa de assimilação. Núñez e Ramalho 

(2018) destacam sobre o sistema de tarefas 
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O sistema de tarefas deve garantir o processo de formação da BOA na etapa 

mental, ou seja, a passagem da orientação do plano externo, interpsicológico, 

para o plano mental, que permite regular e controlar a execução da ação. Esta 

é a condição da sistematização das ações de orientação, de execução e de 

controle, no sentido de permitir que a ações possam se transformarem em uma 

habilidade (NÚÑEZ e RAMALHO, 2018, p. 51). 

 

 

Dessa maneira, a tarefa possui um papel de destaque na formação da Base 

Orientadora da Ação (BOA) regulando o processo de assimilação tendo o Esquema da Base da 

Orientação Completa da Ação (EBOCA) como guia. Assim, os momentos funcionais da Teoria 

da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC), a orientação, execução 

e controle estruturam a passagem da ação para habilidade e, por conseguinte à hábito após a sua 

automatização.  

As tarefas são propostas didáticas que possuem como finalidade a modelagem da 

orientação nas quais ações e conceitos são aplicados. Núñez e Ramalho (2018) caracterizam as 

tarefas de acordo com os indicadores qualitativos primários: (a) tarefas para a formação da 

generalização – diversidade de casos nos quais é possível resolvê-las a partir da orientação geral 

dentro dos limites de generalização em cada uma das etapas; (b) tarefas de acordo com a forma 

da ação – a tarefa segue a estrutura de cada etapa do processo de assimilação; (c) tarefas para 

formação do grau de independência ou autonomia – consiste em tarefas com diferentes níveis 

de ajuda em relação à orientação; (d) tarefas para o grau de detalhamento – tarefas direcionadas 

segundo as operações que estruturam a ação; (e) tarefas para o grau de assimilação – apresentam 

diferentes níveis de complexidade visando a resolução com maior rapidez proporcionando a 

automatização da habilidade. 

O planejamento do processo é uma via para a elaboração ou aperfeiçoamento da 

habilidade onde o professor, através desse processo, proporciona as condições necessárias para 

a assimilação da ação ocorrida no plano externo para o plano interno gerenciado por meio dos 

indicadores qualitativos. O plano didático, segundo Núñez e Ramalho (2012), é uma sequência 

de atividades sistematizadas e inter-relacionadas entre professor e estudante, estudante e 

estudante em situações comunicativas. A questão central consiste em estabelecer a interação 

entre os componentes a fim de atingir os objetivos da aprendizagem dos conhecimentos e das 

habilidades propostas. 

Dessa maneira, o processo de formação de habilidades desenvolvida por Galperin 

possibilita o planejamento em nível pedagógico dos tipos de tarefas e de atividades, tal processo 

se dá por etapas de assimilação, por meio da passagem da experiência individual para a 
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experiência individual, como explica Vygotsky (1993), do plano interpsicológico ao 

intrapsicológico. Para Galperin (2001c) a organização didática são necessários três itens: (a) 

analisar a orientação através de sua invariante e representá-la sob a forma materializada para 

que a tarefa possua a forma adequada da ação; (b)verificar a forma material correta para a 

representação da ação; e (c) proporcionar a transformação da ação externa em interna por meio 

do processo e assimilação do modelo da ação a fim de promover o domínio da execução e do 

controle. Sobre o processo de assimilação, Talízina (2000) explica que a atividade cognoscitiva 

e os conhecimentos perpassa por uma série de etapas específicas onde a comunicação possui 

um papel essencial. 

O planejamento, no contexto da Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais 

e dos Conceitos (TFPAMC), deve-se levar em consideração: (a) a correlação existente entre os 

objetivos, conteúdos, métodos e a avaliação; (b) o pensamento teórico resultante da elaboração 

ou reconfiguração da orientação); (c) a unidade entre os conceitos, procedimentos e 

valores/atitudes no contexto do ensino e da formação integral do estudante; (d) o 

direcionamento científico do processo de ensino (Núñez e Ramalho, 2018). Dessa maneira, o 

planejamento necessita: (a) da definição dos objetivos; (b) elaboração do Esquema da Base 

Orientadora Completa da Ação (EBOCA) da habilidade em estudo; (c) a estruturação do 

sistema de tarefas; e (d) a estruturação didática diante das etapas de assimilação.  

  A definição dos objetivos são formulados de acordo com a linguagem das ações 

que o estudante realiza com o objeto de estudo e, representam o modelo dos resultados 

educativos esperados. O estabelecimento do modelo do EBOCA a partir da invariante da 

habilidade deve ser do conhecimento do professor enquanto mediador do professor de 

aproximação entre a Base Orientadora da Ação (BOA) que o estudante possui e a orientação 

desejável sob a forma do EBOCA. Talízina (2000) destaca a importância da análise da situação 

problema a fim de estabelecer as ações que devem ser incluídas na estruturação do sistema de 

tarefas diante da necessidade de relação a ação e a forma adequada da tarefa. Por fim a 

estruturação didática divide-se em: (a) diagnóstico inicial do grau de desenvolvimento da 

habilidade a ser formada; (b) as etapas de assimilação; e (c) o controle final.  
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1.4 O diagnóstico inicial, as etapas da assimilação e o controle final na formação de uma 

habilidade 

 

1.4.1 Diagnóstico inicial 

 

O objetivo do diagnóstico inicial é estabelecer o grau de desenvolvimento da 

habilidade em estudo a partir do domínio das operações presentes na estrutura da orientação 

materializada em sua Base Orientadora da Ação (BOA) dos estudantes, tendo em vista que, no 

geral, possuem conhecimentos prévios que auxiliam no processo de elaboração ou 

reconfiguração da orientação. 

Neste momento deve-se considerar ainda, os conhecimentos diversos e de outras 

operações que sejam necessários para a formação da habilidade uma vez que estes podem 

participar da estruturação de outras orientações uma vez que as habilidades possuem ações em 

comum. Outro ponto é a disponibilidade para a partição no processo assim como, a motivação 

necessária e o desafio cognoscitivo. 

As análises dos resultados deste momento possuem como parâmetro o Esquema da 

Base da Orientação Completa da Ação (EBOCA) elaborado pelo professor enquanto orientação 

desejada, ou seja, produto de ensino. Através da aplicação de indicadores pode-se organizar os 

resultados em graus de desenvolvimento da habilidade diante da Base Orientadora da Ação 

(BOA) ou do produto final proposto pela atividade proposta. 

 

1.4.2 Etapas da assimilação 

 

A execução corresponde às etapas do processo de assimilação. Direcionam a 

formação da ação mental, ou seja, representa o percurso entre o plano interpsicológico para o 

intrapsicológico. As etapas são: motivacional, estabelecimento da Base Orientadora da Ação 

(BOA), material ou materializada, linguagem externa e, linguagem interna. 

A primeira etapa é a motivacional, uma de suas funções é evitar com que a execução 

ocorra de forma mecanizada e formal desse modo, o foco é fornecer artifícios apoiando ou 

justificando a motivação para aprender atribuindo uma aproximação afetiva em torno do 

processo de assimilação. Esta etapa apresenta-se como um todo significativo, no sentido de 

fazer o sujeito compreender a importância da atividade, entendendo e aceitando o valor afetivo, 

motivacional e cognitivo da formação da ação mental bem como, do conhecimento científico a 
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ser ampliado ou formado anterior a sua assimilação e aplicação na solução da tarefa. Talízina 

(1988) desta a importância dessa etapa: 

 

Independentemente se a solução da tarefa dada constitui ou não uma etapa 

independente, deve estar garantida a existência de motivos necessários para 

que os estudantes adotem a tarefa de estudo e cumpram a atividade que lhes é 

adequada, caso isso não ocorra, é impossível a formação das ações e dos 

conhecimentos que as envolvem (TALÍZINA, 1988, p.108).   

 

 

O motivo pode ser classificado, de acordo com Núñez e Pacheco (1988), em: (a) 

externo cuja característica é não possuir conexão direta com o objeto no entanto, a aquisição da 

ação mental ou do conceito seja um artifício necessário para a resolução da tarefa e, (b)interno, 

neste caso, há um interesse cognitivo por parte do sujeito a fim de resolver a tarefa e a busca de 

mecanismos que proporcionem a solução da tarefa proposta.  

Uma via para a promoção da motivação interna que merece destaque é o emprego 

estratégia da situação problema, onde um obstáculo cognoscitivo apresenta-se relacionado à 

necessidade de aplicação de conhecimentos e habilidades em tarefas envolvendo questões do 

cotidiano, fazendo a conexão entre o conhecimento científico e o cotidiano. Núñez (2009) 

explica que este mecanismo fornece a constatação prática da utilização dos conhecimentos em 

uma atividade produtiva ou criativa, ou seja, o conceito encontra-se vinculado diretamente ao 

seu dia-a-dia envolvendo o contexto da criação científica, tecnologia e social. 

Dentro do processo de assimilação a tarefa apresenta em cada etapa uma função 

específica funcionado ainda, como via para o estímulo do pensamento criativo. As tarefas 

quanto a sua natureza pode ser: (1) de elaboração: direcionadas à formação de novas ações 

mentais ou conceitos; (2) de sistematização: aplicação da BOA nas situações dentro dos limites 

da aplicação para o desenvolvimento de habilidades; (3) de criatividade: baseadas na 

transferência da Base Orientadora da Ação (BOA) para novas tarefas proporcionando a 

reconfiguração da BOA. Em sua estrutura há uma concepção de aprendizagem que determina 

a estratégia e os instrumentos para sua solução, dessa maneira reflete nas condições e 

proporciona um obstáculo cognoscitivo e com isso, uma motivação e um interesse intelectual 

vinculada à satisfação de necessidade da solução da situação apresentada.  

As tarefas exigem uma rede de conhecimentos prévio que quando não são 

suficientes é ampliada através da pesquisa. Talízina (1988) explica que o sistema de tarefas 

encontra-se fundamentado no princípio do contraste, na qual as tarefas iniciais contenham 
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situações que se diferenciem e posteriormente, as que mais se assemelham. Acrescenta o 

aumento da complexidade aplicando outros conhecimentos levando em consideração o limite 

de aplicação da BOA. 

A segunda etapa é o estabelecimento da Base Orientadora da Ação (BOA), 

corresponde à representação antecipada da solução da tarefa dessa maneira, possui os elementos 

que orientam e controlam a execução da ação, para Núñez (2009) esta etapa “...constitui a 

familiarização com as condições concretas da ação e sua representação em forma de um modelo 

do sistema de operações adequado à assimilação do conceito”. Na teoria de Galperin, a 

orientação implica diretamente na qualidade da execução correta da ação e, na formação da 

ação mental e do conceito uma vez que, possui o conjunto de modelos que orientam a realização 

da ação.  

Núñez e Ramalho (2017) destacam a importância da orientação dentro da Teoria de 

Galperin enquanto “... marco teórico para a direção dos processos de formação de habilidades”. 

A BOA é formulada a partir do: (a) modelo do objeto, que destaca as propriedades necessárias 

e essenciais do objeto revelando o conteúdo conceitual, este é elaborado a partir do 

levantamento da invariante, ou seja, análise de modelos existentes e a identificação das 

características semelhantes entre os mesmos, desse mesmo modo, verifica-se a invariante para 

o modelo da ação e do controle;  

A BOA apresenta o (b) modelo da ação, estruturado a partir das operações 

necessárias para solucionar a tarefa e, por fim, do (c) modelo do controle voltado para a análise 

da execução da ação e do produto final, buscando as correções necessárias, ou seja, revela os 

critérios de acompanhamento e auto regulação da execução da ação. Galperin (1986) defini a 

BOA como, 

 

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 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 

(GALPERIN, 1986, p. 116).  

 

 

Núñez (2009) explica que o processo de elaboração da BOA pelo estudante, 

acontece no sentido da negociação entre os sujeitos diante da disponibilização dos 

conhecimentos necessários, das condições e das ações envolvidas no processo de solução da 
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tarefa e formação da ação mental e do conceito diante da atividade proposta. Talízina (1988) 

explica o papel do responsável pela desenvolvimento da atividade, 

 

A particularidade da atividade do professor nesta etapa consiste em que 

exterioriza suas ações mentais, as descobre juntamente com os alunos na 

forma material ou materializada. Em troca, o aluno, não dominando ainda em 

nenhuma medida esta ação, utiliza as ações formadas anteriormente [...] e 

elabora a base orientadora da nova ação. Isso ainda não é ação, mas somente 

o conhecimento tanto dela como das condições de seu exitoso cumprimento, 

que assegura a compreensão (TALÍZINA, 1988, p. 109).  

 

 

A atividade proporciona o contato entre o objeto, o sujeito e o responsável pelo 

exercício, este momento de interação desenvolve-se por meio da negociação de sentido e 

significado por meio do emprego do Esquema da Base da Orientação Completa da Ação 

(EBOCA), dessa maneira há uma discussão da estrutura da BOA e o contato com as condições 

para a solução da tarefa, como resultado há a materialização da BOA no cartão de estudo.  

Núñez e Ramalho (2017) explicam que o “...EBOCA semelhantemente à BOA, no caso de uma 

ação, estrutura-se com base em dois modelos: o do objeto (o que é a ação) e o da ação (a 

estrutura de operações da ação)”. A elaboração da BOA conta com o procedimento de produção 

da invariante dos modelos do objeto, da ação e do controle, o objetivo é estabelecer uma 

metodologia geral para a solução da tarefa dentro do limite da generalização, isto é, diante de 

um quadro de situações problemas com possibilidades de aplicação da BOA.  

A terceira etapa é a material ou materializada na qual ocorre manipulação do objeto, 

nesta a execução da tarefa ocorre em pares ou pequenos grupos. Os participantes utilizam a 

Base Orientadora da Ação (BOA) sob a forma de um cartão de estudo, ou seja, a materialização 

da orientação para a ação. Esta etapa possui vínculo com a forma de ação verbal a partir da 

formulação da linguagem externa (sob a via oral ou escrita) do sistema de operações executadas 

além da aplicação dos critérios de controle. Núñez e Pacheco (1998) destacam nesta etapa que, 

 

A diferença entre as duas não está no lado operacional, mas no modo de 

representação do objeto de estudo. Na forma material, serve de objeto de 

estudo o mesmo objeto, enquanto na forma materializada, serve seu substituto, 

o modelo, que contém os aspectos essenciais do objeto de assimilação 

(NÚÑEZ E PACHECO, 1998, p. 12). 
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Os participantes controlam a execução a partir do material de apoio e da BOA sob 

a supervisão do parceiro e do responsável pelo desenvolvimento do exercício que por sua vez, 

utiliza o EBOCA para guiar o processo de negociação favorecendo o processo de 

reconfiguração da BOA diante da orientação desejável. O sujeito, mediante linguagem para si, 

reflete sobre a estrutura da BOA e emprega a linguagem externa (oral ou escrita) para negociar 

a reconfiguração dos modelos da ação, execução e controle. 

Sobre a elaboração da BOA, Núñez (2009) explica que nesta etapa acontece o 

raciocínio sobre a atividade, diante da execução das operações, de forma detalhada, onde cada 

operação é orientada e controlada pelo estudante levando consideração o conteúdo e o resultado. 

A assimilação inicia-se nesta etapa por meio da comparação entre o modelo do objeto e a tarefa 

proposta pela atividade.  

A materialização do objeto leva em consideração a evidência, onde as propriedades 

necessárias e suficientes devem estar contidas na representação do objeto a fim de refletir a 

essência em prol da atividade e do sistema de operações a serem executadas durante a ação que 

ocorre nesta etapa. A aplicação da BOA, sob a forma de cartão de estudo, constitui-se num 

apoio externo para a solução da tarefa, permite a individualização do processo e favorece a 

internalização uma vez que, não se faz necessário memorizar o sistema de operações e sim a 

aplicação, facilitando a assimilação e fixação a partir da utilização. Essa manipulação oferece 

a possibilidade da abreviação do sistema de operações além de possibilitar a auto regulação e a 

reflexão do parceiro sobre sua Base Orientadora de Ação, outra questão é a execução consciente 

do sistema de operações. 

A linguagem externa é a quarta etapa, Galperin atribui à linguagem papel 

fundamental na formação da ação mental e dos conceitos uma vez que a ação verbal possui em 

seu arcabouço o reflexo verbal ou da escrita condizente com a ação executada na solução da 

tarefa, onde o sujeito necessita aplicar a BOA mediante o uso da linguagem. Núñez e Pacheco 

(1998) explicam que, 

 

Na etapa de linguagem externa, a linguagem se converte em portadora de todo 

o processo: tanto da tarefa como da ação, pelo que o aluno deve orientar-se 

não somente para o conteúdo do objeto mas também para a expressão verbal, 

evitando o formalismo das ações verbais (NÚÑEZ E PACHECO, 1998, p.14). 

 

 

Dessa maneira, a linguagem funciona como um instrumento de domínio dos meios 

externos do desenvolvimento cultural e estabelece relação entre os sujeitos e a realidade assim, 
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a linguagem nesta etapa atua na estrutura principal da internalização favorecendo ao processo 

de modificação da BOA a partir de uma ação teórica, baseada na linguagem (oral ou escrita) e 

na articulação do pensamento durante a solução da tarefa na relação sujeito, objeto e 

responsável pelo exercício. 

 A atividade psíquica tem no sistema de signos um mediador dentro do processo de 

internalização percorrendo do plano interpsicológico (externo) no contexto da comunicação 

entre os sujeitos até a linguagem para si mesmo, individualmente e em silêncio, ao nível mental 

no plano intrapsicológico (interno) como explica Vygotsky (1993) toda função aparece na ação 

duas vezes, em dois planos; primeiro no social, e depois no psicológico; primeiro entre as 

pessoas como uma categoria interpsíquica, e, após, no sujeito, como uma categoria 

intrapsíquica. 

A execução permanece em dupla ou pequenos grupos no entanto, não há o apoio 

externo sob a forma do material de apoio e da BOA. Neste momento, ocorre o aumento da 

comunicação entre os sujeitos em prol da ação sobre o objeto, este não se faz presente nem sob 

a forma real nem de sua representação, a linguagem atua como mediador entre o plano 

interpsicológico e o intrapsicológico. Talízina (1988) destaca que o sujeito passa a elaborar na 

linguagem, por via oral ou escrita, tudo realizado durante a manipulação do objeto no plano 

externo, material ou materialmente. 

A passagem pelas etapas da assimilação, segundo Galperin (2001b), três 

modificações: (a) o uso da linguagem encontra-se atrelado à consciência social, enquanto meio 

de comunicação sendo necessário a compreensão do conteúdo e do sentido pelo receptor, 

fornecendo ao sujeito a transformação do conhecimento em significado para si; (b) o conceito 

situa-se na estrutura interna da ação oriunda da relação sujeito e objeto e; (c) ocorre a abreviação 

da BOA de forma consciente. 

A etapa mental transcorrer de maneira individual, de forma independente e sem o 

uso do material de apoio, da BOA ou do responsável pelo exercício além disso, o processo de 

solução da tarefa não é perceptível uma vez que, a linguagem externa é substituída pela 

linguagem interna, “para si”, ou seja, ocorre a transformação da voz ou escrita em imagem 

mental, dessa maneira, desenvolve-se sob a forma mental sendo inacessível à auto-observação 

assim, somente o produto final ou o resultado é perceptível. Talízina (1988) explica que, 

 

Nesta etapa, a ação adquire muito rapidamente um desenvolvimento 

automático, se faz inacessível à auto-observação. Agora se trata do ato de 

pensamento, onde está oculto e se abre à consciência somente o produto deste 

processo. [...] Desta maneira, a ação mental tão distinta da externa, material, 
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é produto da transformação por etapas, a última (TALÍZINA, 1988, p. 112)  
 

 

Corroboram Núñez e Pacheco (1998) sobre esta etapa ao explicarem que a ação 

mental está relacionada com a ação material, e é seu reflexo. Dessa forma, o objeto real ou sua 

representação bem como o sistema de operações, assumem um caráter ideal, caráter de imagem. 

Apontam ainda, que a ação externa pode ser transformada por completo em uma ação mental 

ou apenas a orientação, onde a parte executiva pode converter-se num hábito motor. Esta etapa, 

de acordo com Galperin (2001b), fornece a possibilidade de observar o sentido inverso do 

processo de assimilação quer dizer, a ação mental representada no plano material através do 

produto ou do resultado perceptível. 

 

1.4.3 Controle final 

 

O controle final possui papel fundamental a fim de verificar o processo de 

internalização da orientação e a formação da habilidade. Desenvolve-se a partir da aplicação de 

uma tarefa na qual a situação-problema necessite da orientação para a sua resolução levando 

em consideração os limites da generalização, a solução de forma autônoma e sem apoio externo 

tal como o cartão de estudo ou o material de apoio. 

Núñez e Ramalho (2018) ressaltam a importância do controle final por seu objetivo 

que é o diagnóstico do grau de desenvolvimento real da habilidade formada, tendo em vista os 

indicadores estabelecidos nos objetivos. Além disso, a aplicação de instrumentos de coleta de 

dados, além da tarefa final, proporciona um retorno sobre: (a) o planejamento tendo em vista 

os objetivos adotados, o Esquema da Base da Orientação Completa da Ação (EBOCA) e, a 

estruturação do sistema de tarefas; (b) da elaboração ou reconfiguração da orientação no 

processo de formação de uma habilidade. 

Em síntese, o objetivo deste capítulo sobre a aprendizagem e a orientação no 

contexto da Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC) é 

explicitar sua aplicabilidade nesta pesquisa, tendo em vista seu conceito de aprendizagem 

enquanto processo de elaboração ou reconfiguração da orientação. Os momentos funcionais 

elencados por Galperin são os pressupostos empregados na Experiência Formativa. O primeiro 

momento, o da orientação apresenta-se sob a forma da Base Orientadora da Ação (BOA) para 

a ação escrever textos argumentativos em Química (ETAQ), objeto de estudo da pesquisa. Além 
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disso, destaca-se a importância da orientação dentro do ciclo cognoscitivo (orientação, 

execução e controle). 

O momento funcional da execução não foi utilizado em sua totalidade tendo em 

vista que o objeto de estudo é a orientação e suas modificações ao longo da Experiência 

Formativa ao invés da formação da habilidade escrever textos argumentativos em Química. 

Dessa maneira, foram efetuadas as etapas da motivação, elaboração da BOA e a material ou 

materializada. Para efetuar o controle foram desenvolvidos os indicadores visando a análise do 

processo de elaboração ou reconfiguração da ação bem como, da Experiência Formativa. 

De posse deste referencial teórico, o próximo capítulo conta com apontamentos 

sobre a importância da argumentação nas Ciências e no ensino assim como, a explanação sobre 

o Esquema da Base Completa da Ação (EBOCA) para a ação escrever textos argumentativos 

em Química pelos licenciandos em Química. 
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CAPÍTULO 2 - ESCREVER TEXTOS ARGUMENTATIVOS EM 

QUÍMICA – a orientação para a ação. 

 

Este capítulo apresenta apontamentos sobre o papel da argumentação no contexto 

das Ciências e no ensino destacando sua atuação na produção do conhecimento e sua aplicação 

enquanto estratégia para compreensão do processo de desenvolvimento da Ciência. A segunda 

parte aborda a argumentação na qualidade de habilidade cognitiva e sua relação com a 

linguagem escrita e, assim estabelecendo o entendimento da ação escrever textos 

argumentativos em Química. Na terceira parte, trata-se da orientação para a ação por meio da 

apresentação do modelo do objeto, da ação e do controle, estabelecendo o Esquema da Base 

Completa da Ação (EBOCA) adotada para o presente estudo.  

 

2.1 Apontamento sobre a argumentação nas Ciências e no ensino. 

 

A argumentação, nesta pesquisa, apresenta-se enquanto instrumento do processo de 

construção do conhecimento científico, tendo em vista sua atuação no processo de negociação 

entre os membros de sua comunidade, no sentido da produção de explicações, mediantes o uso 

de modelos, teorias e leis, a partir da investigação de evidências a fim de sustentar a tese por 

meio do emprego do raciocínio argumentativo baseado numa linguagem própria da área de 

conhecimento, assim, aprender ciências é aprender a ler e escrever sobre ciências. Neste ponto, 

o emprego do texto argumentativo merece destaque pois, a partir de uma situação problema 

com uma temática voltada para o dia a dia, pode-se estruturar uma tese mobilizando 

conhecimentos da Química, promovendo a formação ou ampliação da capacidade comunicativa 

da habilidade cognitivo linguística argumentar e o desenvolvimento do pensamento crítico no 

qual o papel do professor consiste no gerenciamento do processo. 

A ciência apresenta-se sob a forma de teorias, métodos e objetivos oriundos de uma 

avaliação crítica e de debates entre as comunidades científicas, envolvendo, segundo Shin et al 

(2003), uma série de ações: propor, sustentar, criticar, avaliar e refinar ideias; este processo 

possibilita o conflito ou a competição, acerca de um modelo ou teoria científica. Sendo assim, 

o conhecimento científico encontra-se entrelaçado com a relação entre pensamento e 

argumentação, a partir do processo de negociação entre os membros da própria comunidade a 

fim discutir modelos e teorias objetivando a validação de suas representações acerca dos 

fenômenos do mundo. 
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Pinochet (2015) acrescenta que a argumentação é uma via que a ciência utiliza para 

a produção de explicações acerca de como ou do porquê acontecerem determinados fenômenos 

e esse processo advém de uma prática social, uma interação entre membros de uma comunidade 

que elaboram justificativas para a compreensão da natureza, alicerçadas no conhecimento 

existente influenciadas pelas relações entre ciências, tecnologia e sociedade. Este fato, pode ser 

observado em Marineli e Sasseron (2014) afirmam que “na ciência, compromissos com teorias, 

métodos e objetivos são o resultado de uma avaliação crítica e de debates entre as comunidades 

de cientistas” e, complementam que a argumentação exerce um papel importante neste cenário.  

Para os cientistas, a argumentação possui um papel atuante, Martins et al (2008) 

salientam alguns pontos: (a) convencimento dos seus pares utilizando argumentos e a 

argumentação, como meio para aceitação do modelo proposto; (b) habilidade necessária ao 

cientista, uma vez que é um instrumento de persuasão; (c) utilização de um tipo de expressão 

verbal, a partir do raciocínio argumentativo para modificar o ponto de vista do receptor e; (d) o 

relacionamento entre dados e conclusões a fim de construir a lógica argumentativa. 

Sarda Jorge e Sanmartí Puig (2000) afirmam que este processo de negociação 

requer um pensamento elaborado, a funcionar como um instrumento para relacionar as 

observações experimentais com os modelos teóricos existentes. No entanto, este pensamento 

científico envolve ainda o momento histórico no qual se encontra o debate. Assim na avaliação 

das teorias científicas “...são mais importantes o conjunto de argumentos e as inter-relações que 

se elaboram para construir um raciocínio, do que o possível processo de inferência”. Duschl 

(1998) salienta que nesta seleção de teorias há possibilidades de perspectivas diferenciadas dos 

dados devido a três fatores: “...(a) interpretações diferentes dentro da comunidade científica; 

(b) aos avanços tecnológicos que possibilitam novas maneiras de observação e; (c) as mudanças 

dos objetivos da ciência como uma extensão dos problemas sociais”. 

Martins et al (2008) ressaltam a importância dos cientistas utilizarem a 

argumentação uma vez que, o pensamento racional encontra alicerce na persuasão por meio da 

lógica argumentativa. Essa busca pela geração e justificação de conhecimentos promove as 

mudanças das teorias, na discussão das interpretações diferentes são eleitas novas teorias. Costa 

(2008) afirma que as mudanças ocorrem no conhecimento científico são oriundos da discussão, 

conflito e argumentação num processo de negociação na busca pela concordância.  

O processo de seleção dos argumentos e a argumentação, segundo Jiménez 

Aleixandre (2010), requer uma lógica persuasiva, uma organização intencional segundo o 

objetivo do locutor que por sua vez, utiliza-se do pensamento crítico para a escolha de dados e 
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formas de interpretação visando obter o modelo teórico que melhor explique um fenômeno. 

Neste ponto, a previsão das características do interlocutor e das contradições existentes na 

temática abordada constituem um marco no raciocínio argumentativo, tendo em vista as 

possibilidades do interlocutor ser: (a) a favor da ideia defendida, assim o intuito seria o reforço 

da compreensão; (b) não possuir uma ideia formada, neste caso a prioridade são os fundamentos 

para o entendimento da ideia; (c) ideia contrária, nesta situação a previsão dos pontos falhos na 

ideia do locutor é o foco principal, evocando o aprimoramento da justificativa. Ainda assim, a 

argumentação, no geral, abranger estes três momentos: a fundamentação, ampliação e refutação 

de sua justificativa, ou tese. 

Costa (2008) explica a existência de dois processos envolvidos na aprendizagem de 

ciências em relação à argumentação. Primeiro, o processo individual no qual existe uma 

situação problema, relacionada ao programa da disciplina, que possua uma significação para a 

vida do estudante, proporcionando reestruturações sucessivas mais aptas e elaboradas. Em 

segundo lugar, ao processo social envolvendo a introdução de uma discussão onde necessite do 

uso da linguagem própria da área de conhecimento relacionando justificativas e dados e, 

favorecendo a avaliação de enunciados, teorias e modelos em prol da compreensão da ciência. 

Sobre ensinar a falar de ciências com seu idioma próprio, Lemke (1997) aponta 

para a característica da ciência ser um processo social logo, possui formas de falar, pensar, 

analisar e escrever desenvolvidos dentro da própria comunidade. Nas Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio (OCEM, 2006), esclarecem que a Química, enquanto campo disciplinar, 

possui suas especificidades, suas maneiras de investigar a natureza através de instrumentos 

técnicos e de linguagem peculiares, e isto, é uma forma de identificar os sujeitos que os 

dominam como químicos ou professores de Química.  Dessa forma, ensinar ciências implica 

aprender a falar de ciências em seu idioma próprio, no que diz respeito à sua estrutura própria 

dentro de seus padrões temáticos, bem como da rede de conhecimentos que relaciona os 

conceitos científicos. Sardá Jorge e Sanmartí Puig (2000) confirmam também esta linha de 

pensamento: 

 

Para aprender ciências é necessário aprender a falar e escrever (e ler) ciências 

de maneira significativa. Isso implica também aprender a falar sobre como se 

está falando (metadiscurso). Reconhecendo as diversas maneiras de expressar 

um mesmo significado, as diferenças entre a linguagem do cotidiano e da 

científica e as principais características de cada tipo de discurso (SARDÁ 

JORGE E SANMARTÍ PUIG, 2000, p. 408). 

 

 



59 

 

 

 

Assim como Pardo (2016) esclarece sobre a necessidade de praticar a linguagem 

científica 

 

De forma análoga al aprendizaje de una lengua extranjera, en el caso de la 

ciencia se requiere práctica a la hora de hablar, leer, escribir y pensar 

científicamente. Sin embargo, en muchas clases de ciencias los estudiantes, 

de forma más o menos pasiva, se limitan a escuchar el discurso del profesor y 

a leer mecánicamente, al mismo tiempo que copian lo que este escribe en la 

pizarra o proyecta en una pantalla. Una actividad semejante se suele producir 

cuando se trabaja con el resto del material escrito que se utiliza en la clase (el 

libro de texto, principalmente) (PARDO, 2016, p. 109). 

 

 

As questões sócio científicas que trazem em seu cerne a contradição, são utilizadas 

dentro do contexto dos conhecimentos científicos e da Química, como motivadores para a 

aprendizagem de conceitos. Além disso, Nascimento e Vieira (2008) apontam que a 

argumentação é uma caminho para que o estudante desenvolva diferentes formas de pensar 

promovendo uma participação mais ativa no contexto escolar, assim como, Sardá Jorge e 

Sanmartí Puig (2000), implementam que a argumentação também auxilia na formação de um 

estudante crítico e capaz de fazer opções entre diferentes argumentos que lhe são apresentados.  

A argumentação, conforme Junior et al (2012), possui um papel importante em 

debates de temas científicos, sócio científicos, éticos e políticos. Na Química, o uso do PVC 

(Policloreto de vinila) nos encanamentos de água e esgoto, os agrotóxicos nos alimentos, a 

irradiação na conservação de alimentos, o amianto aplicado no gesso e estuque das casas e etc., 

são exemplos de situações problemas onde a motivação, para a opção do uso ou não da 

substância, direciona para a defesa de um ponto de vista, logo, a utilização da argumentação. 

Diante disso, a fundamentação da tese a partir dos conceitos científicos e da Química e o 

desenvolvimento do pensamento e da linguagem são instrumentos importantes para a defesa e 

convencimento de sua opinião, e por conseguinte, conforme Martins et al (2008) 

potencialização e beneficiamento da capacidade de comunicação e amplia as estruturas do 

pensamento. 

O ensino da argumentação, de acordo com Driver et al (2000) atuam em três eixos: 

(a) auxiliar no desenvolvimento da compreensão dos conceitos científicos, através da avaliação 

das teorias e dos seus elementos formadores, do uso dos instrumentos conceituais e 

procedimentais da cultura científica e do reconhecimento da estrutura do raciocínio 

argumentativo; (b) oferece uma visão da própria racionalidade da ciência, tendo em vista que a 
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análise do processo de produção distancia da visão de uma ciência pronta, fornecendo subsídios 

para o entendimento da justificativa de hipóteses e as mudanças que ocorrem com a ciências, 

este fato leva a importância de se ensinar a ler ciências, discutindo as teorias a fim de ampliam 

a interpretação das mesmas; (c) formar o pensamento crítico capaz de escolher entre os 

diferentes argumentos apresentados no instituto de tomar decisões para sua vida enquanto 

cidadão. 

O papel do professor no processo de argumentação, de acordo com Sutton (2003), 

deve estar voltado para o gerenciamento da atividade e da discussão, atuando como um 

mediador e provocador de situações argumentativas, proporcionando o envolvimento dos 

estudantes nas discussões. E dessa maneira, cumprir com o objetivo fundamental do ensino da 

argumentação, conforme Costa (2008, p. 6), “...é que os estudantes adquiram competências para 

defender e justificar as suas ideias e opiniões, e que se tornem capazes de compreender, 

diferenciar e confrontar as ideias e opiniões próprias com as dos outros”. Levando em 

consideração “... uma visão de “ciência enquanto exploração”, ou seja, de que através da 

interação com a natureza por meio de, por exemplo, observações e experimentos, constitui-se 

o conhecimento científico”, conforme Nascimento e Vieira (2008, p. 5). 

Diante disso, o professor deve promover situações problemas contextualizadas, 

para o desenvolvimento da argumentação, visando a solução de questões cotidianas com a 

utilização do conhecimento científico, como meio para potencializar as habilidades cognitivas 

e linguísticas. Martins et al (2008) ressaltam a necessidade de que o estudante desenvolva a 

predisposição para escutar o que a outra pessoa tem a dizer, uma vez que configura-se em uma 

habilidade social a ser formada ou ampliada a fim de proporcionar a capacidade para comparar 

e contrastar suas próprias ideias com as dos outros. 

Pardo (2016) destaca que o professor possui o papel de promover o contraste entre 

as suas ideias e dos estudantes, utilizando argumentos e pontos de vista diferentes e, este 

processo, inserido num contexto de prática social, desenvolve o pensamento e a linguagem, de 

forma paralela e mútua. Pardo (2016) indica que 

 

... este processo de aprendizagem supõem desenvolver capacidades de leitura 

e escrita associados ao entendimento e uso do registro da linguagem da 

ciência. Em todo este processo de aprendizagem, o papel do professor em 

facilitar, ajudar e apoiar os alunos é apresentado como essencial (PARDO, 

2016, p. 110). 
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A argumentação estimula o processo dialógico, advindo da interação entre as 

esferas social e individual, uma vez que ocorre entre estudante, professor e o conhecimento 

científico e da Química, incentivando a expressão do pensamento num movimento entre o plano 

intrapsicológico, acessado através da rede de conhecimentos e do raciocínio linguístico e, do 

plano interpsicológico por meio da seleção e utilização das características inerentes à 

argumentação oral ou escrita. Além disso, Jiménez-Aleixandre et al (2000) entendem que a 

argumentação e a educação devem estar unidas numa mútua preocupação com a racionalidade 

e dimensões normativas da razão e do raciocínio. 

 

2.2 Escrever textos argumentativos enquanto habilidade cognitivo linguística na 

aprendizagem das ciências. 

 

Aprender ciência escrevendo requer apropriação do discurso científico neste ponto, 

Lemke (1997) destaca a necessidade de descrever, comparar, classificar, analisar, discutir, 

teorizar, concluir, generalizar; ou seja, compreender a linguagem empregada pela comunidade 

científica. A elaboração de textos argumentativos em ciências exige a comunicação e 

explicação dos objetivos. O trabalho escrito, propõe um resgate e organização de 

conhecimentos a fim de comprovar uma proposição dentro de uma temática, e neste contexto, 

reelaborar ideias, construir pensamentos e comunicar com outras pessoas mediante análise do 

destinatário determinar o grau de formalidade, o léxico e a forma de apresentação do texto. 

O propósito principal do texto argumentativo é legitimar um determinado 

enunciado, por meio da afirmação ou negação. Esta informação nova deve ser comprovada 

utilizando evidências ou pensamentos na intenção de persuadir, convencer o destinatário a 

corroborar com a ideia ou, a modificar a sua. Complementa Jorba et al (2000): 

 

A característica mais relevante deste modelo de texto é a intencionalidade do 

emissor. Tudo o que é expresso: opiniões, ideias, julgamentos, críticas são 

feitas com a vontade, com a intenção de persuadir os outros, a influenciar sua 

opinião. O discurso argumentativo é utilizado, entre outras situações, em um 

debate, em artigos de opinião, publicidade e, até certo ponto, em alguns textos 

didáticos, já que, apesar do aparecimento de exposições, é claramente refletido 

neles, intenção de influenciar ou variar: pensamento dos alunos (JORBA ET 

AL, 2000, p. 63). 
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Escrever, de acordo com Jorba et al (2000), é uma atividade básica executada em 

qualquer situação de aprendizagem, enquadrada numa atividade social de comunicação sendo 

uma condição necessária para aprender e para ensinar. Complementam ainda que, dentre os 

procedimentos para construção de um texto ressalta-se a complexidade cognitiva e linguística, 

tendo em vista os aspectos de organização dos conceitos e uso da linguagem própria da ciência 

dentro da tipologia textual. Nesse contexto, para a produção de um texto argumentativo são 

utilizadas habilidades cognitivas atreladas às habilidades cognitivo linguísticas: argumentar, 

resumir, explicar, justificar e demonstrar. 

O desenvolvimento das habilidades cognitivo linguísticas, característicos do 

processo de ensino e aprendizagem, em diferentes contextos do currículo escola é o objeto de 

estudo de Jorba et al (2000), visando a comunicação como possibilidade de negociação de 

significados e produção de conhecimento. Assim, destaca-se a importância do desenvolvimento 

da habilidade de argumentar em cada área do conhecimento, uma vez que a prática surge desde 

pequeno nas situações do dia a dia, neste sentido, sua ampliação ou desenvolvimento advém da 

capacidade de produzir teses e de rebater ou modificar as ideias dos demais.  

A definição de uma habilidade cognitivo linguística, segundo Jorba et al(2000), 

advém da estreita relação entre as habilidade cognitivas e as tipologias textuais, presentes de 

forma transversal nas diversas áreas curriculares, as habilidades cognitivas (analisar, comparar, 

classificar, identificar, interpretar, inferir, deduzir entre outras) são solicitadas no momento de 

utilização das habilidades cognitivo linguísticas (descrever, explicar, justificar, definir, resumir, 

argumentar, demonstrar) e estes, de maneira transversal, condizem com uma tipologia textual 

(descritivo, narrativo, explicativo, instrutivo ou argumentativo), produzida de maneira oral ou 

escrita.  

Para Jorba et al (2000) a argumentação é compreendida enquanto uma habilidade 

cognitivo linguística a ser desenvolvida em situações interativas comunicativas caracterizadas 

pela existência de diferentes pontos de vista ou posicionamentos, onde pretende-se convencer 

o interlocutor a compartilhar da opinião do locutor. Sobre o aspecto cognitivo, Canals (2007) 

complementa que a argumentação enquanto uma construção do pensamento baseada numa rede 

de informações, formada a partir de sua representação do mundo associado ao tipo de discurso 

utilizado, no sentido de convencer o destinatário a aceitar a proposição demonstrada ou, mudar 

sua opinião. Complementa Canals (2007) 

 

As competências discursivas e sua estrutura, do ponto de vista linguístico, não 

são ensinadas nos diferentes temas, mas, em vez disso, os alunos são 
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solicitados a usá-las. Se na reconstrução do conhecimento através dos 

conteúdos das diferentes áreas, as operações cognitivas e as habilidades 

linguísticas forem trabalhadas em conjunto, os alunos melhorarão sua 

aprendizagem (CANALS, 2007, p. 51-52). 
 

Borlot (2012) caracteriza o texto argumentativo pelo uso de estratégias cognitivas 

e metacognitivas e pelos conectores argumentativos (de causa, culpa, consequência, 

exemplificação entre outros) proporcionando coerência e coesão entre as ideias do texto. Estas 

podem ser representadas por esquemas ou sistema de perguntas para a construção do texto 

argumentativo. Martins et al (2008) acreditam que a manifestação do conhecimento do 

indivíduo está baseada em complexas e contínuas interações, nas quais o pensamento é 

influenciado pelo sujeito e pela linguagem e, neste contexto, a argumentação apresenta-se 

enquanto uma capacidade cognitiva e comunicativa necessária para produzir, avaliar e 

aplicação da ciência.  

Sardá Jorge e Sanmartí Puig (2000) também abordam a questão afirmando que, a 

produção da argumentação científica implica em escrever textos argumentativos com uso de 

habilidades cognitivo linguísticas, entre elas: descrever, definir, explicar, justificar argumentar 

e demonstrar. E esse processo de elaboração ocorre na sala de aula no momento em que se 

discute razões, justificativas e critérios necessários para a construção do texto. Costa (2008) 

complementa que para as habilidades cognitivo linguísticas serem aplicadas devem “...saber 

utilizar as capacidades cognitivas básicas da aprendizagem como analisar, comparar, deduzir, 

inferir e valorar”. 

Segundo Jorba et al (2000) a definição para argumentar está estreitamente 

relacionada com a justificativa de uma afirmação ou de uma tese, isso requer uma organização 

racional direcionada efetuada a partir de duas operações complementares e independentes, a 

primeira é produção de razões ou argumentos proveniente da explicação, utilizando uma 

descrição ordenada baseada na investigação e produção de conhecimentos para a compreensão 

do fenômeno, resultado e etc., levando em consideração o conteúdo dos argumentos e não seu 

valor epistêmico.  

A fim de direcionar o processo de justificar uma afirmação ou uma tese, Jorba et al 

(2000) destacam o emprego dos seguintes questionamentos: por que responde que? Por que 

assegura que? Por que se produz este fenômeno? Por que se obtém esse resultado? A segunda 

operação, consiste em examinar a aceitabilidade das razões ou argumentos, este pode ser guiado 

por critérios de aceitação diante da pertinência e da força (depende da resistência das objeções 

e do valor epistêmico do ponto de vista do interlocutor). A base dessa operação é o pensamento 
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para a produção de razões ou argumentos com valor epistêmico e possuam força e 

aceitabilidade, pois atuam diretamente no enunciado. 

 

2.3. A orientação para a ação escrever um texto argumentativo em Química 

 

A Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC) 

proposta por Galperin utiliza a elaboração ou alteração da orientação enquanto pressuposto para 

a aprendizagem, assim a ação escrever textos argumentativos em Química possui características 

cognitivo linguísticas próprias que podem ser transferidas para um instrumento denominado, 

pela TFPAMC, como Base Orientadora da Ação (BOA).  

Durante as etapas do processo de assimilação o Esquema da Base da Orientação 

Completa da Ação (EBOCA) apresenta-se enquanto orientação desejável para a orientação 

(BOA) que possui duas formas materializada (um esquema, um cartão de informações) ou uma 

representação mental, estas formas possuem a mesma estrutura: (a) um modelo do objeto, 

formado por suas características essenciais do objeto; (b) um modelo de ação, estruturado nas 

operações necessárias à execução da ação; e, (c) um modelo de controle, com elementos que 

permitem analisar o produto e o processo.  

Utilizando o Método Teórico de Análise da Atividade, proposto por Talízina, pode-

se elaborar o Esquema da Base Orientadora Completa da Ação (EBOCA) para a ação em 

estudo. Iniciando-se pela análise dos autores empregados nos artigos voltados para os estudos 

sobre a argumentação e o ensino de Ciências e na Química destacam-se as obras de Irandé 

Antunes (linguista brasileira com doutorado em Linguística), Jaume Jorba (organizador do livro 

que apresenta a argumentação enquanto habilidade cognitivo linguística) e Virgen Borlot 

(estudo desenvolvido sobre o ensino da escrita de um texto argumentativo) a fim de acompanhar 

o processo de reconfiguração da BOA tendo em vista as propriedades necessárias e suficientes 

para a ação escrever textos argumentativos em Química a partir do modelo do objeto, modelo 

da ação e do modelo do controle. 

 

2.3.1 Modelo do objeto 

 

O modelo do objeto contém as propriedades necessárias e suficientes para 

caracterizar o objeto, nesta pesquisa, a ação escrever textos argumentativos em Química. 

Baseado em Parra (1989), van Dijk (1992) e Romeu Escobar (1996) assume-se a definição de 
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texto escrito enquanto uma unidade comunicativa, produto do pensamento e dos procedimentos 

linguísticos, portadora de um significado. No seu processo de elaboração, de acordo com Jorba 

et al (2000), ao empregar a tipologia textual do texto argumentativo opera-se com a habilidade 

cognitiva argumentar (raciocínio empregado no desenvolvimento da argumentação) o currículo 

da área de Química (conteúdos específicos da área da Química) e a habilidade linguística 

argumentar (características da linguagem oral e escrita da tipologia argumentativa). 

Sobre o texto argumentativo, Borlot (2012) afirma que este é elaborado diante de 

uma situação comunicativa sendo constituída por símbolos gráficos que possuam uma unidade 

linguística com uma determinada intenção, onde o locutor pretende justificar seu pensamento 

modificando ou influindo no entendimento do destinatário. Desta definição, destaca-se a 

importância das normas do texto escrito, dentro da norma padrão da Língua Portuguesa, a fim 

de garantir a função essencial de comunicar. A aplicação das regras gramaticais atua 

diretamente na estrutura do texto uma vez que a ortografia, a pontuação, a acentuação, a 

concordância nominal e verbal, coerência e coesão influenciam na interpretação do interlocutor. 

A definição adotada por Jorba et al (2000) encontra-se alicerçada em produzir 

razões ou argumentos, estabelecer relação entre eles e avaliar sua aceitabilidade visando a 

modificação do valor epistemológico da tese ou ponto de vista do interlocutor. Complementa 

que o objetivo principal da argumentação pauta-se no convencimento de alguém, alterando sua 

maneira de pensar a partir da utilização de razões ou argumentos que sejam aceitáveis e fortes 

para o interlocutor. 

Nesta pesquisa, o argumento assume a compreensão proposta por Toulmin (2006) 

ao estabelecer uma série de componente e suas relações no processo de comunicação. Estes 

componentes são: (a) dados; (b) garantias; (c) apoio; (d) qualificador modal; (e) refutação e (6) 

conclusão. Segundo o autor, o núcleo principal de um argumento possui: (1) dados; (2) garantias 

e (3) conclusão, fazendo o paralelo com a linguagem escrita, um texto argumentativo, nesta 

pesquisa, adota estes itens como itens principais para caracterizar a tipologia textual. 

Neste contexto, o modelo do objeto formulou-se da seguinte maneira: é produzir 

um texto escrito, segundo a norma padrão da língua portuguesa, com a finalidade de defender 

uma tese, a fim de convencer e influenciar a compreensão do interlocutor, mobilizando 

conhecimentos da Química. 
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2.3.2 Modelo da ação 

 

O modelo da ação apresenta as operações detalhadas e sequenciadas para a correta 

execução da ação durante a resolução das tarefas propostas. Para Antunes (2003), escrever um 

texto não se efetua apenas pelo uso de sinais gráficos adequados a uma tipologia textual a fim 

de codificar ideias ou informações. Faz-se necessário as etapas de: (a) planejamento, (b) escrita 

propriamente dita, (c) revisão e (d) reescrita. Jorba et al (2000) também destacam estes pontos 

durante a elaboração de um texto é importante: (a) planejar, (b) textualizar e (c) revisar. E, 

Borlot (2012) destaca três dimensões para o processo de elaboração do texto escrito 

argumentativo: (a) contexto-metalinguístico: planejamento, construção, contextualização e 

auto revisão; (b) emotivo-instrumental: motivação para escrever o texto a partir da situação 

didática; (c) fluidez-argumentativa: o uso dos conteúdos linguísticos e sócio culturais na 

construção argumentativa. 

Diante disso, a composição básica para a elaboração de um texto perpassa por três 

momentos: (a) planejamento, (b) escrita e (c) revisão, adaptando para o texto argumentativo em 

Química e dentro do contexto da Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos 

Conceitos (TFPAMC) esse processo possui um passo a passo denominado de operações, 

procedimentos necessários à elaboração do texto escrito. Estas possuem uma ordem de 

execução, no entanto, nada impede sua alteração ou mesmo o desenvolvimento de uma ou mais 

operações em paralelo.  

A finalidade do planejamento, etapa inicial, é a antecipação do texto, sua elaboração 

atua como um norte durante o processo de escrita. Parte de um mapeamento dos procedimentos 

necessários para construir a tese, os argumentos e direcionar os elementos que compõe um texto 

argumentativo no intuito de modificar o ponto de vista do interlocutor.  

A operação 1 (OP1) é a identificação do tema a partir da leitura crítica da situação 

problema. Esta análise é a base para a sustentação da opinião a ser defendida e possibilita a 

contextualização necessária a inserção dos conhecimentos científicos e da Química. Esta 

operação aparece como inicial no planejamento proposto por Jorba et al (2000), Borlot (2012) 

e Antunes (2003). 

Outro aspecto proveniente dessa leitura consiste na previsão das características do 

interlocutor (OP 2), que de acordo com Antunes (2003), permite uma adequação da linguagem 

fator importante no processo de elaboração da escrita tendo em vista que a comunicação se faz 

por meio da decodificação da mensagem, sem isso, o objetivo do texto e a intencionalidade 
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ficam comprometidas. O perfil do interlocutor influencia também no raciocínio argumentativo, 

ou seja, na organização da linha de pensamento a ser utilizada pelo locutor na escrita do texto. 

Este processo implica ainda, no emprego da capacidade de seleção de evidências para a 

sustentação da tese e na criação de critérios para avalia-las. 

Após a definição da temática e sua abordagem na situação problema, faz necessário 

a investigação dos conhecimentos científicos e da Química relacionados ao mesmo assim como, 

a elaboração da tese (OP3), definida enquanto uma afirmação formada por: (a) uma 

fundamentação, descrição do objeto indicado pela temática; (b) pela justificativa, enquanto 

sustentação que interliga a fundamentação à conclusão; e (c) pela conclusão, a informação que 

se quer defender ou refutar. Borlot (2012), Antunes (2003) e Jorba et al (2000) apontam a tese 

como a representação de uma opinião diante da temática, no caso da delimitação dada ao tipo 

de texto argumentativo. Nesta pesquisa, a tese deve apresentar fundamentação em 

conhecimentos científicos e da Química. 

A intencionalidade do texto argumentativo reflete-se na tese e nos argumentos, 

assim, a elaboração do argumentos (OP4) exerce um papel fundamental neste processo, pois 

devem ser produzidos e selecionados de acordo com o objetivo relacionado à temática e à tese 

ou opinião defendida, como apontam Jorba et al (2000), Borlot (2012) e Antunes (2003).  

Uma das estruturas mais utilizadas no contexto das ciências é o modelo 

argumentativo de Toulmin (2006), o argumento é o resultado da coordenação entre uma 

explicação e as provas que as sustentam sendo formada por três componentes essenciais (dados, 

garantias e conclusão) e os auxiliares (apoio, qualificador modal e refutação). Para Nascimento 

e Vieira (2008) a aplicação deste modelo auxilia na compreensão da argumentação no contexto 

científico pois destaca a relação entre dados e conclusões, mediante leis de passagem de caráter 

hipotético, mostrando a importância da seleção e elaboração de evidências para a manutenção 

das afirmações. Além disso, havendo a possibilidade de enquadramento dos argumentos no 

modelo Toulmin há a possibilidade de avaliar a coerência, consistência e sua complexidade a 

partir dos elementos presentes em sua estrutura. 

Driver et al (2000) destacam limitações no emprego do modelo Toulmin no sentido 

da desconsideração do contexto no qual os argumentos são elaborados e a falta de julgamento 

da precisão dos mesmo. Kelly et al (1998) acrescentam enquanto problema relacionado a 

aplicação do modelo ao ensino de ciências aos argumentos curtos, com poucos elementos, e 

dificuldades quanto à categorização dentro dos seus elementos devido as ambiguidades. 

Nascimentos e Vieira (2008) observam que Toulmin tem como objetivo a validade da estrutura 
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lógica interna dos argumentos além disso, afirmam que as limitações deste modelo são 

decorrentes da adaptação a outros campos do conhecimento. 

O modelo argumentativo proposto por Toulmin, segundo Sasseron e Carvalho 

(2011), apresenta um sistema formado pelos seguintes elementos: (1) dados: fatos, indícios, 

informações e etc. formando o ponto de partida para o seu raciocínio argumentativo, os dados 

se utilizam de justificativas para sua validação; (2) garantia de inferência: são leis, princípios e 

etc., com a função de relaciona os dados à conclusão, ou seja, sustentam a tese defendida; (3) 

apoio: fundamentam as garantias mediante um conjunto de informações complementares aos 

dados e fatos de que parte ou, ainda, as justificativas apresentadas; (4) qualificador: palavra ou 

expressão, um comentário que adiciona uma qualidade à garantia reforçando a conclusão; (5) 

refutação: atuam na justificativa de forma contrária à conclusão, ou seja, uma contestação na 

qual o desenvolvimento do raciocínio argumentativo pode demonstrar como e por que não 

procede; (6) conclusão: a tese que se estabelece a partir das garantias diante dos dados.  

Esses, encontram-se organizados em um esquema racional, onde: partindo-se de 

dados (D) observados, que são justificados a partir das garantias de inferência (G) em função 

de apoios (A), chegasse a uma conclusão (C) que, por sua vez, pode ser implementada pelo 

qualificador (Q) e/ou pela refutação (R), Figura 1. 

 

Figura 1: Esquema do modelo argumentativo proposto por Toulmin (2006) 

 
Fonte: Toulmin 2006, p.150 

 

 

Toulmin (2006) descreve como elementos essenciais os dados (D), as garantias de 

inferência (G) e a Conclusão (C), também aponta o passo a passo para verificação para analisar 

um argumento de maior importância, são eles: (a) identificação dos elementos presentes; (b) 

identificação dos argumentos cuja conclusão seja em função do problema proposto e; (c) análise 

da qualidade dos argumentos (justificados são de maior qualidade). Nesta pesquisa o modelo 



69 

 

 

 

Toulmin é aplicado para a identificação do argumento mediante a presença dos elementos 

essenciais e a força a partir dos argumentos com mais justificativas. 

A produção de um esquema de proposta do texto (OP5) encontra-se entre as 

operações indicada por Antunes (2003) e Jorba et al (2000) como uma forma de organização 

das ideias, para esta pesquisa, o esquema encontra-se baseado no modelo argumentativo de 

Toulmin (2006), no qual os dados (D) corresponde a descrição do objeto de estudo dentro da 

temática, uma informação que possua relação com a ideia a ser defendida; a garantia (W): são 

os enunciados utilizados para conectar os dados à conclusão podendo ser argumentos, 

explicações, demonstrações, justificativas e etc.; apoio (A): fundamentam às garantias 

funcionando como aprofundamento da garantia utilizada; conclusão (C): ideia chave a ser 

apresentada; qualificador modal (Q): uma característica que reforça a conclusão; e, refutação 

(R): uma alegação contraditória a ideia apresentada. Segue exemplo Figura 2: 

 

Figura 2: Exemplo de um esquema de texto argumentativo em Química baseado no modelo argumentativo de 

Toulmin (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 “O uso de catalisadores é um princípio da indústria química moderna. Porque com os catalisadores se 

aumenta a produção, uma vez que eles diminuem a energia de ativação do complexo ativado e aumenta a 

velocidade da reação. Dessa forma, elimina-se a possibilidade de um processo lento. Mas, outra forma de 

aumentar a velocidade da reação é geralmente aumentando a temperatura, mas esse procedimento pode 

afetar a espontaneidade do processo, como, por exemplo, em reações espontâneas a baixas temperaturas. 

Em conclusão, o uso de catalisadores é uma boa técnica para se aumentar a produção, porque aumenta a 

velocidade da reação química, diminuindo o custo do processo e que, graças a isso, podemos dispor de 

substâncias, como fertilizantes para as plantações dos agricultores” (Núñez; Silva, 2009). 

 

Fonte: Núñez e Silva (2009, p. 10). 

 

A etapa 2 compreende a escrita do texto argumentativo, Antunes (2003), Jorba et 

al (2000) e Borlot (2012) fazem referência à importância do acompanhamento dos itens 

elaborados no planejamento pois atua como um guia. Este processo necessita da observação 

das normas da Língua Portuguesa escrita tendo em vista que, a interpretação sofre influência 

da estrutura interna do texto, tais como palavras, frases e parágrafos, quanto na estrutura externa 

diante da coesão e coerência da organização das ideias em prol da transformação do ponto de 

O uso de catalisadores  Técnica eficiente 

Aumento da produção 

Outra forma é a alteração da 

temperatura mas pode afetar a 

espontaneidade do processo. 

Diminuem a energia de ativação do 

complexo ativado e aumenta a 

velocidade da reação. 

 

Para produção 

de fertilizantes 
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vista do interlocutor. Por fim, empregar os recursos da tipologia textual, ou seja, os elementos 

do texto argumentativo, tais como, seu caráter persuasivo, conectores, verbos e raciocínio. 

Para a escrita de um texto é importante não apenas o cultivo do hábito da leitura, a 

prática de escrever consiste num momento de testar as possibilidades de aplicação das 

tipologias textuais, de seus conhecimentos prévios e de sua linguagem escrita. Cada locutor 

possui seu estilo de escrita, no entanto, a norma padrão da Língua Portuguesa e os elementos 

típicos das tipologias textuais auxiliam no desenvolvimento do processo criativo alinhado com 

a visão de mundo, conhecimentos prévios e investigações posteriores.  

Antunes (2003), Jorba et al (2000) e Borlot (2012) destacam a importância de estar 

atento às normas padrão da língua. No caso desta pesquisa, observar a norma padrão do 

português escrito (OP6). O objetivo desta operação está em proporcionar um texto claro que 

facilite o interlocutor no processo de entendimento do texto além disso, os recursos linguísticos 

auxiliam na persuasão e no desenvolvimento do raciocínio argumentativo do texto. Neste 

sentido, os autores destacaram os itens: (a) precisão vocabular, (b) concordância nominal e 

verbal, (c) acentuação, (d) pontuação, (e) ortografia, (f) coerência e (g) coesão. 

A precisão vocabular encontra-se dividida em duas categorias: (1) vocabulário 

ativo, composto palavras cujo significado é conhecido e, por isso, emprega-se na construção 

habitual dos enunciados e, (2) o vocabulário passivo, formado por palavras oriundas dos meios 

de comunicação utilizados e que, possui uma ideia às vezes não muito exata do significado. 

Diante disso, a precisão vocabular está relacionada com uma boa linguagem, no sentido de optar 

por palavras mais adequadas ao interlocutor, assim facilitando a compreensão e a organização 

da ideia a qual o locutor pretende defender.  

A concordância nominal baseia-se na relação entre substantivos e as palavras que a 

ele se ligam para caracterizá-los. Enquanto que a concordância verbal corresponde à flexão do 

verbo para concordar com o seu sujeito. A acentuação consiste na correta utilização dos acentos 

gráficos, que atua no processo de formação das palavras e até no seu significado. Há também, 

os sinais de pontuação que quando utilizados em local diferente, podem alterar o sentido 

esperado afetando a estrutura do texto.  

Por fim a coerência é responsável por proporcionar um sentido lógico ao texto por 

meio da ordenação das ideias, observada na organização entre os parágrafos e a sua sequência 

lógica. A coesão, por sua vez, atua no sequenciamento das ideias de modo lógico, facilitando a 

leitura e o entendimento do texto, consiste no uso correto dos conectivos e elementos textuais 

permitindo a conexão entre as frases, orações, termos, períodos e parágrafos de um texto. 
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Quantos aos elementos típicos de um texto argumentativo (OP7), os autores 

Antunes (2003), Jorba et al (2000) e Borlot (2012) destacam: (1) verbo, (2) conjunções ou 

operadores argumentativos e, (3) a estrutura da organização das ideias. A modalidade verbal 

predominante é o impessoal, além disso utiliza-se a 3ª pessoa do singular (ele). 

Os operadores argumentativos ou conectivos constituem-se de palavras ou 

expressões responsáveis pela conexão das orações auxiliando na coesão e coerência além disso, 

indicam a força argumentativa dos enunciados, e a ideia que pretendem transmitir.  

A estrutura da organização das ideias segue os blocos: (1) introdução: responsável 

pela apresentação do tema e da tese, este último depende do estilo do locutor podendo ser 

encontrada no desenvolvimento ou na conclusão. Outra função é apontar direta ou 

indiretamente a polêmica envolvida na temática, além disso, fornece a contextualização 

situando o interlocutor no tempo e no espaço; (2) desenvolvimento: apresentação dos 

argumentos com o objetivo de justificar a opinião defendida diante dos conhecimentos 

científicos e da Química reunindo evidências para a sustentação da tese; (3) conclusão: onde 

ocorre a reafirmação da tese após o interlocutor ter seguido o raciocínio argumentativo.  

O texto argumentativo apresenta a estrutura da informação por partes ou blocos, 

podendo ser formada por vários parágrafos dependendo da quantidade de linhas ou laudas, a 

atenção recai sobre a distribuição uniforme dos parágrafos de acordo com o raciocínio 

argumentativo empregado para relacionar tese e argumentos. Outro aspecto presente na 

estrutura é a intertextualidade, recurso de interposição de textos por meio de citações, 

referências e comentários. 

O acompanhamento do planejamento (OP8) foi inserido pela sua importância 

durante a escrita do texto, uma vez que favorece a reflexão na ação. Além disso, atua como um 

guia de informações a ser utilizadas no processo de elaboração do texto, o planejamento contém 

os itens fundamentais do texto assim como, o esquema de organização das ideias pautado no 

raciocínio argumentativo proposto pelo locutor. 

A revisão do texto argumentativo em Química (operação 3) prioriza a análise do 

produto obtido a partir da comparação entre o texto produzido e o planejamento elaborado 

(OP9), além disso, fornece a possibilidade de ajustar, reescrever e refazer aquilo que for 

conveniente (OP10). Esta revisão auxiliar na verificação do objetivo principal do texto 

argumentativo em Química que é defender uma opinião, a partir de conhecimento científicos e 

da Química, com a intenção de provocar a mudanças do ponto de vista do interlocutor. Para 

isso, o texto necessita ser interpretado de forma a persuadir, neste processo a norma padrão do 
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português escrito, os elementos característicos do texto argumentativo e planejamento são 

instrumentos auxiliares neste processo.  

Em resumo, o modelo da ação utilizado nesta pesquisa possui 10 (dez) operações 

(Quadro 1) que correspondem aos três momentos do processo de elaboração de um texto 

argumentativo: planejamento, escrita e revisão. 

 

Quadro 1: Modelo da ação – operações 

Operação Descrição 

01 Identificar a temática;  

02 Prever as características do interlocutor;  

03 Construir uma tese utilizando argumentos baseadas nos conhecimentos da Química. 

04  Elaborar argumentos, utilizando elementos do modelo argumentativo de Toulmin. 

05 Produzir um esquema da proposta do texto argumentativo. 

06 Observar a norma padrão do português. 

07 Utilizar os elementos de um texto argumentativo. 

08 Acompanhar o planejamento. 

09 Comparar o texto e o planejamento. 

10 Ajustar, reescrever, refazer o que for conveniente. 

Fonte: Autor 

 

2.3.3 Modelo do controle 

 

O modelo do controle é formado pelos critérios que promovem a regulação da 

execução da ação, tendo em vista a definição do modelo do objeto e as operações do modelo da 

ação além disso, fornecem subsídios para a autorregulação. No processo de solução da tarefa, 

o modelo do controle, assim como os demais, estão em movimento, pois funcionam em um 

ciclo cognoscitivo onde um auxilia o outro, assim o modelo do controle tem por finalidade o 

acompanhamento do processo e a revisão do produto, neste caso, do texto produzido. 

A estrutura do modelo de controle é formada a partir de um roteiros de perguntas 

relacionadas com as operações do modelo da ação e do modelo do objeto. Dessa maneira, 

estabelece-se critérios de controle baseados em indicadores de qualidade. Fornecendo uma 

maneira de analisar o desenvolvimento da ação bem como promover alterações no processo ou 

no produto final.  

O critério de controle 1 (CT 1) é “pode-se identificar a temática?” (CT 1) busca 

evitar o tangenciamento ou fuga do tema e colabora com o estabelecimento da relação com os 

conhecimentos da área da Química. Deve-se ainda, criar vínculo entre o texto e as 

características do interlocutor (CT 2 – O texto permite descrever alguma característica do 

interlocutor?) pois atua na seleção das justificativas, adaptação da linguagem e nível de 

raciocínio argumentativo a ser aplicado ao texto. 
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O próximo questionamento está relacionado à estrutura da tese: “a tese defendida 

utiliza justificativas baseadas nos conhecimentos da Química? (CT 3) partindo da premissa da 

particularidade solicitada pela objeto de estudo, o texto deve possuir elementos envolvendo 

conhecimentos específicos da Química, estes podem ocupar as garantias ou apoios dos 

argumentos mesmo que não ocupem a posição central da tese. 

No contexto da adaptação do modelo argumentativo proposto por Toulmin (2006) 

destaca-se o critério CT 4 (É possível identificar elementos do modelo argumentativo de 

Toulmin nos argumentos elaborados?) visando a identificação dos três elementos principais 

(dados, garantias e conclusão) e os complementos (refutação, apoio e qualificador modal). 

Além disso, estes elementos possibilitam a visualização do esquema da proposta do texto, ou 

seja, um eixo norteador do raciocínio argumentativo e do processo de escrita do texto (CT 5 – 

É possível verificar um esquema da proposta do texto argumentativo?). 

O critério CT 6 (O texto segue a norma padrão do português?) corresponde à 

aplicação correta das normas referentes a: (a) precisão vocabular, (b) concordância nominal e 

verbal, (c) acentuação, (d) pontuação, (e) ortografia, (f) coerência e (g) coesão. Por outro lado, 

a observação da presença dos elementos de um texto argumentativo (CT 7 – O texto apresenta 

elementos de um texto argumentativo?): (a) verbo, (b) conjunções ou operadores 

argumentativos e, (c) a estrutura da organização das ideias. 

Por fim, o bloco composto por três critérios CT 8 (O texto possui componentes do 

planejamento?) CT 9 (O texto encontra-se estruturado segundo o planejamento?) e CT 10 (O 

texto apresenta alterações em comparação ao planejamento?) possuem como foco a análise do 

planejamento em relação: (a) presença dos componentes: tema, tese sustentada em 

conhecimentos da área da Química e argumentos estruturados utilizando os elementos do 

modelo proposto por Toulmin (2006), (b) visualização do esquema do texto e (c) modificação 

do planejamento durante o processo de escrita. Segue Quadro (2) com os critérios de controle 

adotados nesta pesquisa. 

 

Quadro 2: Modelo do controle – critérios de controle 

Critério de controle Descrição 

01 Pode-se identificar a temática?  

02 O texto permite descrever alguma característica do interlocutor?  

03 A tese defendida utiliza justificativas baseadas nos conhecimentos da Química? 

04 
É possível identificar elementos do modelo argumentativo de Toulmin nos 

argumentos elaborados? 

05 É possível verificar um esquema da proposta do texto argumentativo? 

06 O texto segue a norma padrão do português? 

07 O texto apresenta elementos de um texto argumentativo? 

08 O texto possui componentes do planejamento? 
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Critério de controle Descrição 

09 O texto encontra-se estruturado segundo o planejamento? 

10 O texto apresenta alterações em comparação ao planejamento? 

Fonte: Do autor, 2018  

 

2.3.4 Esquema da Base Orientadora Completa da Ação (EBOCA) para a ação escrever 

textos argumentativos em Química 

 

O modelos do objeto, da ação e do controle representam a orientação desejável para 

o licenciando em Química e no contexto da Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais 

e dos Conceitos (TFPAMC) consistiu o Esquema da Base Orientadora Completa da Ação 

(EBOCA) (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Esquema da Base Orientadora Completa da Ação (EBOCA) para a ação escrever textos argumentativos 

em Química 

MODELO DO 

OBJETO 
MODELO DA AÇÃO MODELO DO CONTROLE 

É produzir um texto 

escrito, segundo a norma 

padrão do português, com 

a finalidade de defender 

uma tese, a fim de 

convencer e influenciar a 

compreensão do 

interlocutor, mobilizando 

conhecimentos da 

Química. 

OP 1- Identificar a temática;  

OP 2- Prever as características do 

interlocutor;  

OP 3- Construir uma tese utilizando 

argumentos baseadas nos 

conhecimentos da Química. 

OP 4- Elaborar argumentos, 

utilizando elementos do modelo 

argumentativo de Toulmin. 

OP 5- Produzir um esquema da 

proposta do texto argumentativo. 

OP  6- Observar a norma padrão do 

português. 

OP 7- Utilizar os elementos de um 

texto argumentativo. 

OP 8-  Acompanhar o planejamento. 

OP 9- Comparar o texto e o 

planejamento. 

OP 10- Ajustar, reescrever, refazer o 

que for conveniente. 

CT 1 – Pode-se identificar a temática?  

CT 2 – O texto permite descrever alguma 

característica do interlocutor?  

CT 3 – A tese defendida utiliza 

justificativas baseadas nos 

conhecimentos da Química? 

CT 4 – É possível identificar elementos 

do modelo argumentativo de Toulmin 

nos argumentos elaborados? 

CT 5 – É possível verificar um esquema 

da proposta do texto argumentativo? 

CT 6 – O texto segue a norma padrão do 

português? 

CT 7 – O texto apresenta elementos de 

um texto argumentativo? 

CT 8 – O texto possui componentes do 

planejamento? 

CT 9 – O texto encontra-se estruturado 

segundo o planejamento? 

CT 10 – O texto apresenta alterações em 

comparação ao planejamento? 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

Em síntese, o objetivo deste capítulo foi apresentar a contextualização da argumentação 

nas Ciências, diante do seu papel no processo de construção do conhecimento científico e, sua 

contribuição enquanto instrumento para o ensino de Química através dos textos argumentativos.  

Em seguida, ocorreu à caracterização do Esquema da Base Orientadora Completa da 

Ação (EBOCA) para a ação escrever textos argumentativos em Química a partir: (a) da 

definição proposta para o modelo do objeto e sua caracterização nas dimensões formal, 
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funcional e epistemológica; (b) do detalhamento das operações do modelo da ação; e (c) os 

estabelecimentos dos critérios para o acompanhamento da execução da ação. 

O EBOCA é um instrumento central na pesquisa pois expressa a orientação desejável 

para a Base Orientadora da Ação (BOA) e desta forma, contém os parâmetros para o 

acompanhamento da reconfiguração para a orientação da ação em estudo a partir da atribuição 

de indicadores de qualidade aos itens dos modelos do objeto, da ação, do controle e ao produto 

final, o texto argumentativo em Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

CAPÍTULO 3 -  PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA  

 

Este capítulo apresenta os pressuposto adotados para esta pesquisa diante dos 

fundamentos, da abordagem aplicada e da caracterização do Experimento Formativo e sua 

adaptação para Experiência Formativa e a estruturação mediante a Teoria da Formação 

Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC). A segunda parte trata da estrutura 

do Sistema Didático de acordo com: os pressupostos e objetivos adotados, a orientação 

desejável, a seleção dos conteúdos e o Sistema de Tarefas. O próximo item é a Experiência 

Formativa e a caracterização de suas etapas: diagnóstico inicial, desenvolvimento das etapas e 

controle final. Por fim, as estratégias aplicadas à organização e análise dos dados coletados. 

 

3.1 Pressupostos adotados 

 

São características que estruturam a metodologia deste trabalho: (a) empíricas, pois 

orienta-se para o reflexo da realidade em estudo; (b) estatísticas, tendo em vista a possibilidade 

de análise dos dados quantitativos; e (c) teóricas, a fim da discussão acerca dos aspectos 

qualitativos. Dessa maneira, o participante contribui de maneira particular durante a aplicação 

dos instrumentos de coleta de dados favorecendo o caráter primário da natureza do objeto de 

estudo, a orientação para a ação escrever textos argumentativos em Química, diante da 

significação e ressignificação dos dados. 

Esta pesquisa atua na descrição e explicação dos fatos e fenômenos observados em 

uma determinada realidade, onde o questionário, o uso de escalas e indicadores são técnicas de 

coleta de dados comuns, sendo analisados de maneira subjetiva através de um exame crítico das 

informações. Pode ser aliada à pesquisa qualitativa, que busca a explicação do porquê dos fatos 

ou fenômenos, onde o pesquisador e o objeto encontram-se bem próximos e o desenvolvimento 

da pesquisa é imprevisível. Dessa forma, segundo Núñez (2015) trabalha com o universo dos 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes buscando a compreensão e a 

explicação da dinâmica das relações. 

A fim de auxiliar na minimização das limitações peculiares dos instrumentos de 

coleta de dados selecionados (observação, prova pedagógica, caderno de registro e o sistema 

de tarefas) utilizou-se a triangulação de dados, neste processo as respostas relacionadas aos 

objetivos do estudo emergem do cruzamento e interpretação das diferentes fontes de dados, das 

inferências oriunda das discussões e da fundamentação teórica. 
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Este trabalho segue os momentos de estudo propostos por Núñez (2015): (a) 

exploratório por investigar um tema pouco estudado no que diz respeito à orientação para a 

ação escrever textos argumentativos em Química; (b) descritivo pois visa a o detalhamento do 

processo de assimilação através dos instrumentos de coleta de dados; e (c) analítico tendo em 

vista a possibilidade de inferências qualitativas e quantitativas sobre o objeto de estudo. Num 

segundo momento, a pesquisa atua enquanto uma intervenção fundamentada na metodologia 

do Experimento Formativo uma vez que atua na reconfiguração da orientação da ação para 

escrever textos argumentativos em Química. 

O Experimento Formativo, originário das ideias de Vygotsky (1993), foi 

desenvolvido em contraposição ao experimento condutivista influenciado pelo positivismo. Seu 

emprego permite a investigação dos aspectos conscientes dentro da interação dos sujeitos da 

pesquisa e seu envolvimento com o objeto de estudo. Esta estratégia pedagógica foi adotado 

por Núñez (2015) com o intuito de investigar os aspectos conscientes da relação entre os 

estudantes em uma sala de aula, e assim estudar o próprio processo de formação da habilidades 

gerais. 

Uma particularidade do experimento formativo é a possibilidade de apreciação do 

processo de formação da habilidade, neste trabalho a partir da ação, escrever textos 

argumentativos em Química, no contexto do estudo do aprofundamento da procura do sentido 

e significado do pensamento e da ação mental. Davidov (1983) explica sobre o Experimento 

Formativo, 

 

... caracteriza-se pela intervenção ativa do pesquisador nos processos mentais 

que ele estuda. Nesse sentido, ele difere substancialmente do experimento de 

verificação (constatação, comprovação) que somente enfoca o estado já 

formado e presente de uma formação mental. A realização do experimento 

formativo pressupõe a projeção e modelado do conteúdo das formações 

mentais novas a serem formadas, dos meios psicológicos e pedagógicos e das 

vias se sua formação (DAVIDOV, 1983, p. 15). 

 

 

O Experimento Formativo foi baseada na Teoria da Formação Planejada das Ações 

Mentais e dos Conceitos (TFPAMC) com o objetivo de investigar a reconfiguração da 

orientação para a ação escrever textos argumentativos em Química assim, foi realizado em 

condições específicas no contexto do estudo da ação e sua trajetória inicial no processo de 

assimilação para a transformação em habilidade, sendo adotado a denominação de Experiência 

Formativa. 
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A seleção da Experiência Formativa (EF) e o uso das três etapas da Teoria da 

Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC) ocorreu pela natureza do 

objeto, tendo em vista a aplicação da EF na elaboração e/ou reconfiguração da orientação para 

a ação escrever textos argumentativos em Química. O objetivo desta estratégia é: o saber fazer, 

os conhecimentos, a funcionalidade e significação, técnicas e valores num espaço-tempo, além 

disso, este processo demanda integração entre as partes envolvidas, sujeito, objeto e responsável 

pela atividade e uma variedade de registros. 

A intervenção busca de forma intencional, atuar nas ações mentais entendida sob a 

forma de ação de orientação que, por sua vez, direciona a execução da ação e o controle das 

ações diante do processo de assimilação. Este processo possui o Esquema da Orientação 

Completa da Ação (EBOCA) enquanto orientação desejável de forma a garantir a formação e 

o desenvolvimento das habilidades cognitivo linguísticas, um instrumento que favorece a 

assimilação dos conceitos científicos. 

Na Experiência Formativa foi observado as relações entre os fatores que 

influenciam o pensamento e a ação dos participantes dentro das condições disponíveis em sala 

de aula e não presencial, que atuam no processo de reconfiguração da orientação, materializada 

sob a forma da Base Orientadora da Ação (BOA), para a ação escrever textos argumentativos 

em Química, considerando a resolução das tarefas e discussões presenciais permitindo 

desenvolver hipóteses explicativas baseadas nas informações obtidas por meio dos 

instrumentos de coleta de dados. 

Desta forma, adotou-se a as seguintes etapas: (1) diagnóstico inicial: a fim de gerar 

a necessidade da realização da atividade por meio da motivação e revelar o nível de 

desenvolvimento da orientação para ação escrever textos argumentativos em Química a partir 

da Prova Pedagógica ; (2) elaboração da Base Orientadora da Ação (BOA): discussão sobre a 

orientação para a ação escrever textos argumentativos em Química, elaboração da BOA e o 

acompanhamento da aprendizagem através da observação; e, (3) etapa material ou 

materializada: aplicação da BOA materializada em cartão de estudo direcionado à solução de 

tarefas a fim de constatar a reconfiguração da orientação para ação escrever textos 

argumentativos em Química e (4) aplicação do controle final. 

Para o desenvolvimento da Experiência Formativa faz se necessário a organização 

de um Sistema Didático, este é formado por um conjunto de procedimentos que sejam capazes 

de fornecer as condições necessárias para acompanhar o processo de formação ou 

reconfiguração da orientação para a ação escrever textos argumentativos em Química.  Esta 
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estrutura do Sistema Didático reque as seguintes etapas: (a) dos pressupostos; (b) objetivos; (c) 

da orientação desejável (Esquema da Base de Orientação Completa da Ação – EBOCA); (d) 

dos critérios de seleção e (e) dos conteúdos e composição do sistema de tarefas.  

Por fim, o item a organização e análise apresenta os instrumentos de coleta de dados 

utilizados na pesquisa: (a) prova pedagógica; (b) questionário; (c) observação e (d) caderno de 

registro). Apresenta-se as características de cada instrumento através da definição adotada, seu 

papel na coleta de dados, sua relação com os objetivos específicos e a estratégia de análise das 

informações obtidas. Segue uma visão geral da metodologia aplicada nesta pesquisa (Figura 3). 

 

Figura 3: Esquema de organização da pesquisa. 

 

 
 

Fonte: Do autor, 2018. 
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3.2 Sistema Didático 

 

O Sistema Didático utilizado adota que a aprendizagem ocorre a partir da 

elaboração e/ou reconfiguração na Base da Orientação da Ação (BOA) tomando como 

referência as etapas da Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos 

(TFPAMC). Seguindo os critérios propostos por Núñez e González (1996): (a) definir o 

objetivo em termo de uma ação; (b) definir o vínculo da ação com a atividade profissional; (c) 

considerar o nível inicial de desenvolvimento da ação; (d) considerar as limitações do sistema 

(tempo, condições materiais etc.); e, (e) definir os critérios de qualidade da ação.  

Os pressupostos elencados levam em consideração que a ação de escrever textos 

argumentativos em Química: (a) faz parte do processo de produção do conhecimento científico; 

(b) é uma estratégia para aprendizagem; (c) desenvolve o pensamento crítico; (d) é um 

conhecimento profissional a ser desenvolvido na formação inicial; (e) faz parte das 

competências presentes nas orientações oficiais para a Educação Básica; e, (f) pode ser 

elaborada e/ou reconfigurada mediante a utilização da Experiência Formativa baseada na 

TFPAMC. 

O Sistema Didático visa a organização da Experiência Formativa a fim de investigar 

sua influência no processo de reconfiguração da orientação do licenciando em Química para a 

ação escrever textos argumentativos nas aulas de Química. Com esse objetivo executou-se: (a) 

a verificação do nível de desenvolvimento da orientação; (b) a estruturação e aplicação de uma 

Experiência Formativa; e (c) o emprego de instrumentos de coleta de dados a fim de identificar 

e caracterizar os fatores atuantes no processo de reconfiguração da Base Orientadora da Ação 

(BOA). 

Neste processo, a BOA é analisada mediante a orientação desejável, o Esquema da 

Base da Orientação Completa da Ação (EBOCA), formada a partir das propriedades essenciais 

e necessárias da orientação para a ação escrever textos argumentativos em Química que, 

segundo Núñez (2009), pode ser obtido através do enfoque sistêmico funcional-estrutural, 

proposto por Talizina (1988), onde a invariante corresponde às características estáveis de cada 

nível do sistema ou dos fenômenos particulares e estas se conservam na diversidade de 

variantes. Para este processo foram selecionados autores com trabalhos publicados na linha de 

ensino de ciências e matemática voltados para a investigação de textos argumentativos. 

A seleção dos conteúdos da área de conhecimento da Química levou em 

consideração a seção sobre ciência, tecnologia e sociedade presentes nos livros didáticos, 
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indicados pelo Programa Nacional do Livro Didático do ano base 2015 (Brasil, 2014) pois, 

estes estão em uso nas escolas da rede pública, alvo dos campos de estágio supervisionado. Os 

autores selecionados foram: (a) Fonseca (2013), (b) Mortimer; Machado (2013), (c) Castro et 

al (2013), (d) Antunes (2013), cada coleção é constituída por três livros, totalizando 12 

volumes.  

A análise identificou os temas utilizados como ponto de partida para a escrita de 

um texto argumentativo em Química seguindo o roteiro: (a) temática inserida em situações 

problemas do dia a dia; (b) texto descritivo apontando benefícios e malefícios do tema; (c) 

exigência da defesa de uma tese utilizando a escrita de um texto argumentativo baseados nos 

conhecimentos da Química. Os temas analisados fazem parte da sessão “Ciência, tecnologia e 

sociedade” da coleção de Antunes (2013), sendo eles: (a) uso dos agrotóxicos (tema da prova 

Pedagógica), (b) irradiação de alimentos (tem da Tarefa 1), (c) uso do PVC (policloreto de 

vinilo) (tema da Tarefa 2). 

O Sistema de Tarefas, utilizado no Sistema Didático, tem como objetivo a aplicação 

e reflexão sobre a Base Orientadora da Ação (BOA), segundo Núñez (2015), a tarefa deve 

satisfazer os seguintes requisitos: (a) apresentar uma dificuldade cognoscitiva que implique 

numa reflexão acerca da ação; (b) despertar o interesse cognoscitivo do participante; e (c) 

apoiar-se na experiência anterior e no conhecimento prévio.  

Assim, as tarefas (T1 e T2) (Figura 4 e 5) possuem a seguinte estrutura: (a) 

apresentação de uma situação problema a partir de um texto introdutório do tema destacando 

seu caráter controverso; (b) instrução para a elaboração de um planejamento da escrita do texto 

argumentativo em Química sobre o tema abordado; e, (c) comando para a elaboração de texto 

argumentativo em Química sobre o tema apresentado baseado nos conhecimentos prévios e 

pesquisas posteriores para sustentação da tese.  
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Figura 4: Sistema de Tarefas: Tarefa 1 (T1) 

 
Fonte: Do autor, 2018. 

 

 

 

Figura 5: Sistema de Tarefas: Tarefa 2 (T2) 

 

Fonte: Do autor, 2018. 
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A aplicação da Tarefa 1 (T1) ocorreu em dupla, pois durante a Experiência 

Formativa (EF) foi solicitada a análise da solução da tarefa do parceiro tendo como referencial 

a Base Orientadora da Ação (BOA) e o planejamento. Além disso, a pesquisa e elaboração do 

texto aconteceu de maneira não presencial, tendo em vista a organização do tempo disponível 

para a elaboração e pesquisa do tema bem como, a disponibilidade de instrumentos e 

mecanismos para investigação. A Tarefa 2 (T2) aconteceu individualmente e em sala de aula, 

pois o momento de elaboração e reconfiguração da BOA desenvolveu-se nas etapas anteriores 

da EF, assim como, a pesquisa sobre o tema e produção das justificativas para a sustentação da 

tese. 

A Tarefa e a prova pedagógica (instrumento para a verificação do nível de 

desenvolvimento da orientação da ação em estudo) propostas foram aplicadas em um pré-teste 

e analisadas por especialista da área da Química, responsável pela constatação da possibilidade 

de uso dos conhecimentos químicos disponibilizados pelos componentes curriculares do ensino 

médio,  da área da Língua Portuguesa, para observar as questões voltadas para a escrita do texto 

argumentativo e, por fim, ao especialista da Teoria da Formação das Ações Mentais e dos 

Conceitos (TFAMC) quanto às questões voltadas para a Base da Orientação da Ação (BOA) e 

sua aplicação dentro da Experiência Formativa. 

 

3.3 Experiência Formativa 

 

A Experiência Formativa foi desenvolvida em maio de 2018, com duração de 9 h/a, 

subdivididos em 3 (três) encontros de 3 hora/aula (Quadro 4), na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN, campus Natal/RN, no curso de licenciatura em Química, incorporado 

ao componente curricular Estágio Supervisionado de Formação de Professores I, sob a 

orientação do professor Dr. Isauro Beltrán Núñez. A amostra contou com 07 (sete) participantes 

da Turma 1 (turno diurno) e 02 (dois) da Turma 2 (turno noturno), a seleção destes ocorreu em 

função dos seguintes critérios: (1) disponibilidade, (2) interesse em participar da pesquisa, (3) 

assiduidade, (4) participação nas discussões, (5) utilização do caderno de registro e (6) a 

resolução das tarefas propostas. No decorrer das discussões há momentos que 03 (três) 

participantes recebem um maior destaque por conta dos dados coletados, no entanto, outras 

discussões sobre a aplicação dos instrumentos e análise de seus resultados possam ser 

observados segundo os 09 (nove) participantes. 
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Quadro 4: Experiência Formativa – distribuição dos procedimentos adotados nas etapas e sua caracterização 

Etapa Atividade realizada Objetivo Tempo 

Diagnóstico 

inicial 

1- Exposição sobre a Experiência 

Formativa. 

- Descrição das etapas da Experiência 

Formativa e objetivos da pesquisa. 

3h 

2- Aplicação da prova 

pedagógica. 

- Caracterização geral dos licenciandos. 

- Verificação dos conhecimentos prévios 

sobre a argumentação 

- Diagnóstico do nível de desenvolvimento 

para a ação escrever textos argumentativos 

em Química. 

3- Etapa motivacional: exposição 

sobre argumentação nas ciências e 

no ensino. 

- Abordagem sobre o papel da argumentação 

nas ciências e no ensino de ciências. 

4- Exposição sobre modelo 

argumentativo de Toulmin. 

- Análise dos elementos do modelo de 

Toulmin e sua aplicação na elaboração de 

textos argumentativos em Química. 

5- Exposição sobre a orientação 

segundo a Teoria de Galperin.  

- Explicação sobre a orientação segundo a 

Teoria de Galperin e a importância do 

planejamento. 

6- Esclarecimento sobre os 

procedimentos para execução do 

trabalho não presencial. 

- Pesquisar sobre como escrever textos 

argumentativos em Química. 

- Explorar o tema irradiação de alimentos. 

Elaboração da 

Base 

Orientadora da 

Ação (BOA) 

1- Exposição sobre a ação escrever 

textos argumentativos em 

Química. 

- Explicação dos itens presentes no modelo 

do objeto, da ação e do controle. 

3h 

2- Elaboração da Base Orientadora 

da Ação (BOA) para a ação 

escrever textos argumentativos 

- Auxílio individual aos licenciandos na 

elaboração da BOA a partir da pesquisa 

efetuada pelo licenciando e dos 

direcionamentos do pesquisador. 

3- Análise das respostas da Prova 

Pedagógica. 

- Análise individual pelo licenciando das 

respostas da prova pedagógica em relação a 

BOA. 

4- Elaboração do planejamento 

para a Tarefa 1. 

- Auxílio na elaboração do planejamento 

utilizando a BOA para o tema irradiação de 

alimentos. 

5- Esclarecimento sobre os 

procedimentos para execução do 

trabalho não presencial. 

- Pesquisar a partir da bibliografia indicada e 

outros a escolher sobre os temas: irradiação 

de alimentos e o uso do PVC (policloreto de 

vinilo). 

- Resolver a Tarefa 1. 

Etapa material 

ou 

materializada 

1- Revisão da Base Orientadora da 

Ação (BOA). 

- Abordagem sobre a aplicação da BOA e 

alterações propostas. 

2h 

2- Verificação do planejamento 

para as Tarefas 1 e 2. 

- Conversa sobre as justificativas e teses 

sobre os temas irradiação de alimentos e uso 

do PVC (policloreto de vinilo). 

3- Análise da Tarefa 1. 

- Os licenciandos são divididos em duplas 

para comparar sua BOA e seu planejamento 

com a Tarefa 1 do parceiro.  

4- Aplicação da Tarefa 2. 
- Acompanhamento da solução individual da 

Tarefa 2. 

Controle Final 
5- Aplicação do Questionário 

Final 

- Acompanhamento da solução individual da 

Questionário Final. 

- Coleta de imagens dos cadernos de 

registros. 

- Agradecimentos finais. 

1h 

Fonte: Do autor, 2018. 
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3.4 Organização e análise dos dados 

  

No processo de organização dos dados, Núñez (2015) propõe as seguidas 

operações: (1) codificação: momento de atribuição de códigos para os dados coletados visando 

a ordenação em categorias; (2) transferência: o processo de transcrição das informações para 

quadros ou tabelas facilitadores da intepretação e da análise bem como, a possibilidade de ver 

o fenômeno em sua totalidade e; (3) verificação: consiste no cuidado com o tratamento dos 

dados, desde a coleta onde os dados que são incompreensíveis, incompletos ou inadequados já 

devem ser analisados e descartados. 

Segundo Núñez (2015), a categorização dos dados coletados segue os princípios 

da: (a) exaustividade, através da análise de variações das respostas; (b) exclusividade, por meio 

do agrupamento por diferenciações nítidas e; (c) manutenção do nível de interpretação das 

respostas. Complementados pela: (a) identificação das estruturas e perspectivas de significação; 

(b) verificação das categorias a fim de detectar influências e conexões; e (c) coleta de 

redundâncias visando o estabelecimento das características típicas e atípicas. 

Para a organização do banco de dados utilizou-se os critérios propostos por Núñez 

(2015): (a) neutralidade: os resultados devem ser fruto da pesquisa e não das opiniões do 

pesquisador; (b) relação resultado e realidade: preocupação com as fontes de informações e 

com os procedimentos fazendo com que o resultado reflita a realidade; e, (c) replicabilidade: 

ter consciência do caráter singular das situações de estudo. Levando-se, ainda, em consideração 

as questões éticas de proteção aos envolvidos na pesquisa, trazendo à tona o cuidado com a 

privacidade, confidencialidade e consentimento.  

O processo de elaboração dos instrumentos de coleta de dados seguiu os critérios 

de: (a) estabelecimento do objetivo e de como os dados serão utilizados; (b) determinação dos 

critérios de codificação, categorização e para análise estatística; (c) aplicação do pré-teste e dos 

procedimentos de análise para posterior ajustes. 

 

3.4.1 Instrumentos de coleta de dados 

 

O enfoque empírico, segundo Núñez (2015), apresenta como característica o 

direcionamento dos instrumentos de coleta de dados para o reflexo da realidade em estudo com 

isso, a pesquisa possui como característica uma relação prática mais próxima entre o 

pesquisador e o objeto de estudo enfatizando: (a) a unidade dialética da análise dos dados; (b) 
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a seleção e interpretação dos resultados fundamentada no referencial teórico adotado; (c) a 

relação entre os instrumentos e o objeto de estudo; e (d) a materialização do processo de 

reconfiguração da ação. Foram adotados os seguintes instrumentos de coleta de dados: (a) prova 

pedagógica; (b) questionário; (c) observação; (d) caderno de registro.  

Uma etapa importante do desenvolvimento da pesquisa foi a validação dos 

instrumentos de coleta de dados. A qualidade da informações pode sofrer interferências na 

relação estabelecida entre o planejamento e organização dos instrumentos diante do objeto de 

estudo e das questões elencadas. Para a pesquisa em tela, a validação ocorreu em dois 

momentos: (a) avaliação por especialistas das áreas envolvida e (b) execução de um pré-teste. 

O primeiro momento foi a submissão dos instrumentos ao especialistas das áreas 

de: (a) língua portuguesa, quanto às questões relacionadas ao processo de elaboração dos textos, 

enunciados do questionário e da prova didática; (b) Teoria de Galperin, objetivando a correta 

aplicação e alinhamento dos pressupostos; e (c) argumentação, com o intuito de manter as 

características inerentes à habilidade em estudo. 

 O pré-teste, segundo momento da validação, ocorreu no segundo semestre de 2016 

com licenciandos do curso de Química, matriculados no componente Curricular estágio 

Supervisionado II, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) campus 

Natal/RN. Este último proporcionou a aplicação e revisão dos instrumentos de coleta de dados 

e verificação das estratégias de análise dos dados coletados sob as abordagens quantitativas e 

qualitativas. 

A prova pedagógica, é uma técnica de pesquisa utilizada na investigação que tem 

como objetivo diagnosticar o estado dos conhecimentos, as habilidades e os hábitos dos 

estudantes num momento determinado, em geral (CEREZAL e FIALLO, 2010). É um 

instrumento que tem como finalidade identificar e caracterizar o nível de desenvolvimento da 

habilidade nos participante proporcionando a compreensão do modelo da Base Orientadora da 

Ação (BOA) e seus componentes. O objetivo da prova pedagógica é o esboço do perfil do 

licenciado e o diagnóstico inicial do nível de desenvolvimento da orientação para a ação 

escrever textos argumentativos em Química a partir dos indicadores de qualidade em 

comparação ao Esquema da Base da Orientação Completa da Ação (EBOCA). 

Este diagnóstico inicial, segundo Núñez (2018) orienta-se para os conhecimentos, 

as habilidades, os valores e as atitudes e permite o acompanhamento das transformações da 

Base Orientadora da Ação (BOA) durante o desenvolvimento da Experiência Formativa a partir 

das discussões, do sistema de tarefas e do controle final pela aplicação do questionário final e 
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assim, avaliar as aprendizagens e modificações ocorridas nos modelos do objeto (de acordo 

com as três dimensões), da ação (diante dos dez operadores), do controle (a partir dos dez 

critérios) e do texto argumentativo em Química (utilizando os dez critérios de controle). 

A primeira parte da prova pedagógica teve a finalidade de traçar um perfil do 

licenciando, levando em consideração: (a) idade, (b) sexo, (c) a formação acadêmica: no ensino 

médio (tipo de rede que frequentou e ano de conclusão) e, no ensino superior (curso e período 

no qual está matriculado); e, (d) experiência em docência (tipo de rede e tempo em meses).  

Em seguida, apresentou-se a situação problema voltada para a presença da 

argumentação entre as competências gerais presentes na Base Curricular Nacional para o 

Ensino Médio e a produção do texto argumentativo enquanto estratégia de aprendizagem de 

conteúdos da Química. Este item tem a objetivo de fornecer um obstáculo cognoscitivo ao 

licenciando, estimulando a responder aos questionamentos (Quadro 5) sobre a argumentação 

nas ciências, no ensino e a elaboração de um texto argumentativo em Química. 

 

Quadro 5: Plano da Prova pedagógica 

Objetivo Perguntas Finalidade 

Caracterizar a 

Base 

Orientadora da 

Ação (BOA) da 

ação escrever 

textos 

argumentativos 

para aprender 

Química de 

licenciandos em 

Química 

Q1. O que é argumentar? 
- Relato do conceito atribuído à 

argumentar. 

Q2. Qual a importância de ensinar a escrever 

textos argumentativos em química aos 

estudantes do ensino médio? 

- Relato sobre o papel da argumentação na 

aprendizagem de Química no ensino 

médio. 

Q3. Como você define escrever um texto 

argumentativo em Química? 
- Definição do modelo do objeto. 

Q4. Suponha que diante de uma situação 

problema, seja exigida a elaboração de um 

texto argumentativo baseado nos 

conhecimentos da Química. Como você faria 

o planejamento? 

- Definição do modelo da ação.  

Q5.Suponha que você deva corrigir um texto 

argumentativo em Química elaborado por 

seu colega, quais os aspectos a serem 

analisados no processo de avaliação do texto 

escrito? 

- Definição do modelo de controle. 

Q6. Fundamentado nas reflexões anteriores, 

escreva um texto argumentativo em Química 

sobre o uso de agrotóxicos. 

- Análise do produto da ação escrever 

textos argumentativos em Química. 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

 

O próximo instrumento de coleta de dados é o questionário de perguntas escritas do 

tipo abertas, de acordo com Núñez (2015), este possui um papel importante em estudos 

exploratórios justamente por não ter restrição na formulação das respostas, fornecendo 

descrição dos procedimentos adotados durante a Experiência Formativa e a observação das 
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variáveis de um grupo social, como também, variáveis individuais. Nesta pesquisa encontra-se 

estruturado em dois segmentos: (a) levantamento das informações necessárias para o 

delineamento do perfil dos participantes em relação à formação educacional e a atuação docente 

e (b) a combinação de perguntas: abertas, fechadas e com ordenação de crescente e decrescente 

relativas: (1) à Base Orientadora da Ação (BOA), (2) ao planejamento, (3) à Experiência 

Formativa, e (4) ao diagnóstico inicial. 

O questionário foi utilizado no diagnóstico inicial e no final da Experiência 

Formativa tendo em vista a passagem pelas discussões e solução das tarefas propostas, sendo 

respondido de forma individual com perguntas abertas (Quadro 6) abordando a Base 

Orientadora da Ação (BOA), o planejamento, a ação escrever textos argumentativos em 

Química e a Experiência Formativa (EF). 

 

Quadro 6: Plano da questionário final 

Objetivo Perguntas Descrição 

Identificar e 

caracterizar 

fatores que 

contribuíram e 

os que 

dificultaram o 

processo de 

reconfiguração 

da BOA, na 

opinião dos 

licenciandos. 

Q1. Sobre a definição acerca do modelo do 

objeto, da ação e do controle houve 

alterações quando comparada com a versão 

proposta na prova pedagógica? Justifique. 

- Relato das alterações da BOA durante a 

EF. 

Q2. A definição sobre argumentar utilizada 

na prova pedagógica sofreu alterações? 

Justifique 

- Relato das alterações da definição 

atribuída à argumentar. 

Q3.Sobre a elaboração de uma Base de 

Orientação da Ação (BOA) para a ação 

escrever textos argumentativos em Química 

você considera: (  ) Muito importante  (  ) 

Importante (  ) De importância média (  ) 

Pouco importante. Justifique: 

- Análise do processo de elaboração da 

BOA. 

Q4. O planejamento utilizado para escrever 

um texto argumentativo em Química 

descrito na prova pedagógica sofreu 

alterações? Justifique. 

- Relato de alterações no planejamento da 

ação escrever textos argumentativos em 

Química. 

Q5. Quais as facilidades apresentadas no 

processo de elaboração dos textos 

argumentativos sobre a “irradiação de 

alimentos” e sobre “o uso do PVC 

(policloreto de vinilo)” ao utilizar o 

planejamento? Justifique. 

- Abordagem das facilidades da execução 

da ação utilizando o planejamento para a 

solução da Tarefa 1. 

Q6.Quais as dificuldades apresentadas no 

processo de elaboração dos textos 

argumentativos sobre a “irradiação de 

alimentos” e sobre “o uso do PVC 

(policloreto de vinilo)” ao utilizar o 

planejamento? Justifique. 

- Abordagem das dificuldades da execução 

da ação utilizando o planejamento para a 

solução da Tarefa 1. 

Q7. Quanto ao seu texto sobre agrotóxicos, 

após as atividades realizadas, você faria 

alguma alteração? Justifique. 

- Comparação da execução da ação sem o 

auxílio da BOA e do planejamento. 
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Objetivo Perguntas Descrição 

Identificar e 

caracterizar 

fatores que 

contribuíram e 

os que 

dificultaram o 

processo de 

reconfiguração 

da BOA, na 

opinião dos 

licenciandos. 

Q8. Quais as vantagens apresentadas no 

processo de elaboração dos textos 

argumentativos sobre a “irradiação de 

alimentos” e sobre “o uso do PVC 

(policloreto de vinilo)” ao utilizar uma Base 

Orientadora da Ação (BOA)? Justifique. 

- Descrição das vantagens da aplicação da 

BOA na solução das Tarefas 1 e 2. 

Q9. Quais as dificuldades apresentadas no 

processo de elaboração dos textos 

argumentativos sobre a “irradiação de 

alimentos” e sobre “o uso do PVC 

(policloreto de vinilo)” ao utilizar uma Base 

Orientadora da Ação (BOA)? Justifique. 

- Descrição das dificuldades da aplicação 

da BOA na solução das Tarefas 1 e 2. 

Q10. Em relação a elaboração de textos 

argumentativos em Química, utilizando o 

esquema proposto por Toulmin, mencione 

em ordem decrescente de importância, três 

dificuldades que você apresentou e 

justifique. 

- Exposição das dificuldades da aplicação 

do modelo Toulmin durante a solução da 

Tarefa 1 e 2.  

Fonte: Do autor, 2018. 

 

Quadro 6: Plano da questionário final 

Objetivo Perguntas Descrição 

Analisar a EF e 

caracterizar sua 

influência na 

reconfiguração 

da BOA em 

estudo. 

Q11. Após a Experiência Formativa  

a) Você teve uma melhor compreensão do 

que é escrever textos argumentativos 

segundo o modelo de Toulmin? Justifique 

- Influência da EF na ação escrever textos 

argumentativos utilizando o modelo de 

Toulmin. 

Q11. Após a Experiência Formativa  

b) E sobre a importância de ensinar a 

escrever textos argumentativos em Química 

aos estudantes do ensino médio? Justifique 

- Influência da EF na importância do ensino 

da ação escrever textos argumentativos em 

Química no ensino médio. 

Q12. Sobre a Experiência Formativa para a 

ação escrever textos argumentativos em 

Química: 

a) Você avalia como: (  ) Positiva   (  ) 

Parcialmente positiva   

(  )  Negativa. Justifique. 

b. Mencione em ordem decrescente de 

importância três pontos que você considera 

positivos dessa Experiência Formativa, 

justifique. 

c. Mencione em ordem decrescente de 

importância três pontos que você considera 

negativos dessa Experiência Formativa, 

justifique. 

- Relato sobre a importância, pontos 

positivos e negativos do desenvolvimento 

da EF para a ação escrever textos 

argumentativos em Química. 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

 

A observação (Quadro 7), conforme Núñez (2015), é um instrumento de coleta de 

dados que possibilita a obtenção de informações significativas no contexto “real” do 

desenvolvimento da Experiência Formativa utilizando os sentidos do pesquisador a fim de 

acompanhar o processo de reconfiguração da orientação para a ação escrever textos 

argumentativos em Química. 
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Dentro da pesquisa, a observação procura a reflexão do objeto de estudo tal como 

ele se apresenta, sem a intervenção direta do pesquisar. Sua aplicação deve levar em 

consideração: a unidade entre a auto-observação e a observação externa objetiva como via de 

produção do conhecimento. Desta maneira, a observação possui como características: (a) 

organização baseada nos pressupostos teóricos; (b) via de coleta de dados para responder aos 

objetivos da pesquisa; e (c) organiza-se em prol da atenção às informações relevantes em 

relação as questões de estudo.    

O tipo utilizado foi o não estruturado uma vez que buscou-se aspectos não 

contemplados nos questionários e análises de texto. As observações aconteceram através da 

anotações do pesquisador durante as discussões e solução das tarefas com o objetivo de verificar 

o processo de negociação entre pesquisador/participante e, entre participante/participante, no 

intuito de ampliar os aspectos ligados à reconfiguração da Base de Orientação da Ação (BOA) 

e do desenvolvimento da Experiência Formativa (EF). 

 

Quadro 7: Plano da observação 

Etapa Objetivo Tópicos observados 

Diagnóstico 

inicial 

- Acompanhar o desenvolvimento 

da EF. 

- Identificar os conhecimento 

prévios sobre argumentação e a 

ação escrever textos 

argumentativos em Química. 

- Solução da prova pedagógica. 

- Colocações sobre:  

(a) o conceito adotado para argumentar. 

(b) a importância atribuída ao papel da argumentação 

nas Ciências e no ensino. 

- Compreensão sobre:  

(a) a aplicação da EF. 

(b) os objetivos da pesquisa. 

(c) os elementos constituintes do modelo de Toulmin. 

(d) o conceito de orientação segundo Galperin. 

Elaboração da 

Base 

Orientadora da 

Ação (BOA) 

- Acompanhar o desenvolvimento 

da EF. 

- Observar o processo de 

elaboração e aplicação da BOA e 

do planejamento. 

  

- Colocações sobre:  

(a) a orientação da ação escrever textos 

argumentativos em Química. 

(b) a análise da comparação da BOA e as respostas 

da prova pedagógica. 

- Processo de produção do planejamento. 

Material ou 

materializada 

- Acompanhar o desenvolvimento 

da EF. 

- Observar a solução das Tarefas e 

do questionário final. 

- Colocações sobre:  

(a) as alterações na BOA e no planejamento. 

(b) a comparação entre a BOA e a solução da Tarefa 

1 nas duplas de licenciandos. 

- Processo de solução da Tarefa 2. 

- Anotações no caderno de registros do licenciando. 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

O caderno de registro das produções dos licenciandos apresenta-se como diferentes 

tipos de documentos, anotações pessoais, experiências de aula, trabalhos pontuais, entre outras 

produções. Consisti em uma técnica que permite o acompanhamento dos processos de reflexão 

sobre a orientação utilizada para a ação escrever textos argumentativos em Química durante o 
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desenvolvimento da Experiência Formativa. Este acompanhamento dar-se durante a 

elaboração, reorganização das ideias, correções dos erros e confronto de sua orientação com as 

respostas das atividades ao longo dos encontros. 

Sendo assim, apresenta-se como uma estratégia de coleta de dados sobre o processo 

de aprendizagem conectando o pesquisado com a materialização do pensamento do participante 

diante das situações propostas pela Experiência Formativa. 

 Possui enquanto objetivo, a anotação de evidências do processo de aprendizagem 

de conhecimentos. Estas anotações (Quadro 8) ocorreram a cada encontro através do 

direcionamento do pesquisador por meio de perguntas e tarefas propostas (T1 e T2) com o 

objetivo de analisar a elaboração, alterações e aplicação da Base Orientadora da Ação (BOA), 

do planejamento da ação e a influência destes na reconfiguração da orientação para a ação 

escrever textos argumentativos em Química. 

 

Quadro 8: Plano do caderno de registros 

Etapa Objetivo Resposta registrada 

Diagnóstico 

inicial 

- Verificar alterações na definição de 

argumentar e na importância da 

argumentação nas Ciências e no ensino. 

- Examinar a compreensão dos elementos 

do modelo Toulmin; da Base Orientadora 

da Ação (BOA).  

- Definição: 

(a) para argumentar. 

(b) papel da argumentação nas Ciências. 

- Esquema: 

(a) modelo Toulmin. 

(b) modelo do objeto, da ação e do controle. 

Elaboração da 

Base 

Orientadora da 

Ação (BOA) 

- Analisar a BOA elaborada pelo 

licenciando. 

- Observar o planejamento elaborado para 

a ação escrever textos argumentativos em 

Química. 

- Observar a aplicação do modelo Toulmin 

num texto argumentativo em Química.  

- Definição:  

(a) da BOA para ação escrever textos 

argumentativos em Química. 

(b) Planejamento da ação em estudo. 

- Esquema do texto uso dos agrotóxicos 

(elaborado na prova pedagógica) segundo o 

modelo de Toulmin. 

Material ou 

materializada 

- Analisar a solução das Tarefas (1 e 2). 

- Examinar a aplicação da BOA na solução 

da Tarefa 1 de outro licenciando.  

- Solução das Tarefas 1 e 2. 

- Descrição da comparação entre a BOA e a 

Tarefa 1 de um dos parceiros da dupla.  

Fonte: Do autor, 2018. 

 

As tarefas (Quadro 9), propostas no Sistema Didático, atuam na estrutura da 

Experiência Formativa, seu desenvolvimento encontra-se baseada na Teoria da Formação 

Planejada da Ação Mental e dos Conceitos (TFPAMC) visando a aplicação e reconfiguração 

da orientação para ação escrever textos argumentativos em Química.   
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Quadro 9: Plano das Tarefas 1 e 2 

Item Tarefa 1 Tarefa 2 Objetivo 

Situação 

Problema 
Irradiação de alimentos 

Uso do PVC 

(policloreto de vinilo) 

- Criação de um obstáculo cognoscitivo. 

- Motivação para a solução da tarefa. 

- Utilização de conhecimentos da Área da 

Química para sustentação da tese. 

Pergunta 1 

Elabore um planejamento prévio, de forma 

detalhada, com a finalidade de escrever um texto 

argumentativo em Química, baseado na situação 

problema e usando a Base Orientadora da Ação 

(BOA) que você produziu 

 

- Elaboração de um planejamento a partir 

da BOA e da pesquisa complementar 

efetuada. 

Pergunta 2 
Escreva um texto argumentativo em Química 

baseado no planejamento realizado  

- Aplicação da BOA para a elaboração de 

um texto argumentativo em Química. 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

3.4.2 Análise dos dados 

 

Nesta pesquisa, a organização dos dados é fundamental para a criação de 

possibilidades e perspectivas diversas para sua análise oportunizando a observação dos pontos 

convergentes e divergentes dentro das categorias organizadas segundo os objetivos em prol da 

investigação acerca do processo de reconfiguração da orientação da ação para escrever textos 

argumentativos em Química e dos objetivos propostos. 

A análise de dados viabiliza ao pesquisador produzir as inferências e descrições e 

com isso, estabelecer novos questionamentos ou novos problemas relacionados ao objeto de 

estudo e à Experiência Formativa em detrimento a outras pesquisas da mesma natureza, este 

processo contribui enquanto mecanismo de confiabilidade da pesquisa. 

A pesquisa apresenta, segundo Núñez (2015), os seguintes pressupostos a serem 

levados em consideração no processo de coleta e análise dos dados: (a) a identificação das 

estrutura e suas perspectivas de sentido e significado; (b) acompanhar o processo de 

reconfiguração da orientação para a ação em estudo a partir dos níveis de desenvolvimento da 

Base Orientadora da Ação (BOA); e (c) verificar os dados redundantes a fim de estabelecer o 

caráter típico ou atípico com relação ao desenvolvimento da Experiência Formativa e a 

aprendizagem. Para tanto, aplica-se a análise dos dados nas abordagens quantitativas e 

qualitativas. 

A prova pedagógica faz parte do Diagnóstico Inicial tendo como finalidade 

examinar o nível de desenvolvimento da orientação para a ação escrever textos argumentativos 

em Química. A análise tem como referência o Esquema da Base Orientadora Completa da Ação 

(EBOCA) em relação à Base Orientadora da Ação (BOA) em estudo através de indicadores de 

qualidade. 
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A primeira parte da análise da prova pedagógica apresenta-se dividido em três 

segmentos: (1) a definição das características essenciais para a ação escrever textos 

argumentativos em Química, o modelo do objeto; (2) as operações necessárias para executar a 

ação, modelo da ação; e, (3) itens selecionados para o acompanhamento do processo, modelo 

do controle. 

Para o modelo do objeto houve a análise do conceito subdividido em três 

dimensões: (1) Dimensão Formal (DF): abrange a norma padrão do português e os elementos 

do texto argumentativo; (2) Dimensão Funcional (DFu): corresponde à intencionalidade do 

texto; e, (3) Dimensão Epistemológica (DE): a utilização do conhecimento da área da Química. 

A pergunta realizada para este modelo foi: “como você define escrever um texto argumentativo 

em Química?”. 

O modelo da ação (Quadro 4) relaciona-se com os procedimentos necessários para 

a execução da ação, é composta de 10 (dez) operações, estas constituem o marco do exame da 

resposta para a questão: “suponha que diante de uma situação problema, seja exigida a 

elaboração de um texto argumentativo baseado nos conhecimentos da Química. Como você 

faria o planejamento? Explicite as etapas ou passo a passo desse processo?”.  

O modelo do controle (Quadro 5) atua na manutenção do processo de execução da 

ação e o produto final, corresponde ao questionamento: “suponha que você deva corrigir um 

texto argumentativo em Química elaborado por seu colega, quais os aspectos a serem analisados 

no processo de avaliação do texto escrito?”. 

As respostas referentes aos modelo do objeto (Tabela 1), da ação (Tabela 2) e do 

controle (Tabela 3) foram classificadas e contabilizadas de acordo com os indicadores de 

qualidade: correto (C): quando a definição possui relação direta com o modelo proposto; 

parcialmente correto (PC): definição apresenta desvio em relação ao modelo proposto; incorreto 

(I): definição não possui relação com o modelo; e, ausente (A): não há ocorrência do item 

proposto. O banco de dados construído foi tabulado e processado no Microsoft Excel utilizado 

para a produção de tabelas de frequências.  

 

Tabela 1: Prova pedagógica- análise do modelo do objeto 

Dimensão Correto Parcialmente correto Incorreto Ausente 

Formal     

Funcional     

Epistemológica     

Fonte: Do autor, 2018. 
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Tabela 2: Prova pedagógica- análise do modelo da ação 

 Operação Correto Parcialmente correto Incorreto Ausente 

OP 1     

OP 2     

OP 3     

OP 4     

OP 5     

OP 6     

OP 7     

OP 8     

OP 9     

OP 10     

Fonte: Do autor, 2018. 

 

Tabela 3: Prova pedagógica- análise do modelo do controle 

Critério de análise Correto Parcialmente correto Incorreto Ausente 

CT 1     

CT 2     

CT 3     

CT 4     

CT 5     

CT 6     

CT 7     

CT 8     

CT 9     

CT 10     

Fonte: Do autor, 2018. 

 

Os indicadores obtidos foram organizados em sequências de indicadores para os 

resultados da análise do modelo do objeto, da ação e do controle, a fim de possibilitar a obtenção 

do nível de desenvolvimento da Base Orientadora da Ação (BOA) dos licenciandos (Tabela 4) 

para a ação em estudo. A sequência 1 (modelo do objeto) é formada pelas dimensões formal, 

funcional e epistemológica (DF, DFu, DE); a sequência 2 (modelo da ação) é composta por dez 

operações (OP1 OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, OP10); e, a sequência 3 (modelo 

do controle) é estruturada por dez critérios de controle (CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, 

CT8, CT9, CT10). O critério para o nivelamento foi a quantidade de itens ausentes (A), seguido 

por incorretos (I), parcialmente corretos (PC) e corretos (C), sendo o nível inicial a sequência 

com maior quantidade de Ausentes (A), no caso de empate ou ausência utilizou-se o indicador 

sucessor. 

 

Tabela 4: Prova pedagógica- nível de desenvolvimento da orientação para a ação escrever textos argumentativos 

em Química 

Nível % Sequência 

   

Fonte: Do autor, 2018. 
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A análise da segunda parte, ou seja, do texto argumentativo em Química sobre o 

tema “o uso dos agrotóxicos” (Tabela 5), possui sua caracterização mediante os critérios de 

avaliação do modelo do controle (Quadro 5) neste caso, os indicadores de qualidade foram: sim 

(S): em resposta afirmativa ao itens solicitado; parcialmente (P): quando ocorre desvio da 

resposta; não (N): resposta negativa ao item requisitado; e, ausente (A): não há o item exigido. 

 

Tabela 5: Prova pedagógica- análise do texto argumentativo em Química sobre o tema “uso dos agrotóxicos” 

Critério de análise Sim Parcialmente Não Ausente 

CT 1     

CT 2     

CT 3     

CT 4     

CT 5     

CT 6     

CT 7     

CT 8     

CT 9     

CT 10     

Fonte: Do autor, 2018. 

 

Para a categorização do nível de desenvolvimento para o texto argumentativo em 

Química (Tabela 6), empregou-se o mesmo princípio do nivelamento da Base Orientadora da 

Ação (BOA), o nível inicial consiste na sequência com maior quantidade de itens ausentes (A), 

seguido pelas respostas negativas (N), parcialmente correta (P) e respostas afirmativas (S), 

sendo o nível inicial a sequência com maior quantidade de Ausentes (A), no caso de empate ou 

ausência utilizou-se o indicador sucessor. 

 

Tabela 6: Prova pedagógica- nível de desenvolvimento do texto argumentativo em Química 

Nível % Sequência 

   

Fonte: Do autor, 2018. 

 

A terceira parte foi a análise da compreensão sobre o conceito atribuído pelos 

participantes à habilidade argumentar e, também sobre a importância de ensinar a escrever 

textos argumentativos em Química aos estudantes de ensino médio. Empregando a análise das 

respostas foram criadas categorias de acordo com as ideias principais contidas nas respostas 

dos licenciandos sendo convertidas em tabelas (Tabela 7).  
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 Tabela 7: Prova pedagógica- modelo geral de categorização das respostas para as perguntas abertas 

Categoria % 

  

Fonte: Do autor, 2018. 

 

O questionário, aplicado ao final da Experiência Formativa, foi analisado por meio 

de dois pontos. O primeiro referente a identificação e caracterização dos fatores que 

contribuíram e os que dificultaram para o processo de reconfiguração da orientação para a ação 

escrever textos argumentativos em Química, na opinião dos licenciandos; e, o segundo, foi a 

análise da Experiência Formativa caracterizando sua influência na reconfiguração da orientação 

em estudo. A análise segue os mesmos critérios usados para as perguntas abertas da prova 

pedagógica, ou seja, categorização (Tabela 7) através das ideias principais apresentadas nas 

respostas. 

A observação foi utilizada como apoio para o entendimento dos resultados obtidos 

pelos instrumentos de coleta de dados. O acompanhamento foi direcionado pelo roteiro para 

cada etapa da Experiência Formativa a partir de anotações efetuadas pelo pesquisador 

destacando as contribuições nas discussões durante a execução da atividade e a atuação dos 

licenciandos durante a resolução dos trabalhos solicitados. 

Para o caderno de registro dos licenciados houve a análise da Base Orientadora da 

Ação (BOA) para a ação em estudo de acordo com o critério de nivelamento da BOA presente 

na prova pedagógica (Tabelas 1, 2, 3 e 4), desse modo podem ser comparadas entre si e com o 

auxílio do questionário final que abordas as alterações ocorridas na BOA, segundo os 

licenciandos. 

Ainda para o caderno de registro, houve o exame das Tarefas 1 e 2. Para o item 

planejamento foi possível a comparação entre as respostas da prova pedagógica, caderno de 

registro, Tarefas (1 e 2) e o Esquema da Base de Orientação Completa da Ação (EBOCA), esta 

análise proporciona um estudo do nivelamento do desenvolvimento do planejamento baseado 

no modelo da ação e utilizando os critérios de nivelamento para a Base Orientadora da Ação 

(BOA), o mesmo acontece para o texto argumentativo em Química. 

Em síntese, o capítulo teve como objetivo apresentar a estrutura, organização e 

particularidades da metodologia aplicada na pesquisa. Para alcançar os objetivos da 

investigação faz-se necessário compreender as características da Experiência Formativa, a 

estrutura do Sistema Didático e a organização e análise dos dados coletados. 

A Experiência Formativa foi concebida em três etapas distribuídas uma para cada 

encontro dentro das modalidades presencial e não presencial. A fundamentação teórica é a 
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Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC) a partir dos 

pressupostos da orientação, do controle e da execução, para este último utilizou-se as três etapas 

iniciais, cada uma com 3h de duração. 

A etapa inicial, diagnóstico inicial, caracteriza-se: (a) pela apresentação da proposta 

da Experiência Formativa; (b) por promover a motivação para a aprendizagem, (b) pela 

aplicação do diagnóstico inicial (prova pedagógica) e (c) exposição dialogada e discussões 

sobre a temática em estudo fundamentadas pelo material de apoio e pelo Esquema da Base da 

Orientação Completa da Ação (EBOCA); A etapa de elaboração da Base Orientadora da Ação 

(BOA) apresenta como objetivos: (a) elaboração, discussão e aplicação da BOA, (b) exposição 

dialogada e discussão sobre a BOA e o planejamento; e última etapa, etapa material ou 

materializada: (a)  discussão sobre a BOA e (b) aplicação das tarefas (T1 e T2) e do controle 

final (questionário). 

A organização da Experiência Formativa é estruturada a partir do Sistema Didático, 

este tem como pressuposto o papel da argumentação nas Ciência e no ensino, sua importância 

enquanto conhecimento profissional e a aplicação da Teoria da Formação Planejada das Ações 

Mentais e dos Conceitos (TFPAMC). O objetivo do Sistema Didático é investigar a 

reconfiguração da orientação (materializada sob a forma a Base Orientadora da Ação - BOA) 

para ação escrever textos argumentativos em Química, tendo como referência o Esquema da 

Base da Orientação Completa da Ação (EBOCA) e a aplicação da BOA no contexto do Sistema 

de Tarefas (Tarefa 1 e Tarefa 2). O acompanhamento do processo de reconfigurações ocorreu 

mediante a utilização dos instrumentos de coleta: (a) observação; (b) prova pedagógica; (c) 

questionário; e (d) caderno de registro. 

Apresenta-se os parâmetros e pressupostos da organização dos dados coletados 

segundo: (a) as operações de codificação, transferência e verificação; (b) princípios de: 

exaustividade, exclusividade no nível de interpretação das respostas, identificação das 

estruturas e perspectivas de significação; verificação das categorias a fim de detectar influências 

e conexões; e coleta de redundâncias visando o estabelecimento das características típicas e 

atípicas. A apresentação dos procedimentos de análise dos instrumentos de coleta de dados é 

caracterizado por: (a) definição do instrumento; (b) explanação sobre o tipo; (c) metodologia 

para a aplicação e (d) plano relacionando o objetivo específico e o enunciado.   

Em todos os casos foram utilizados indicadores e as respostas foram categorizadas 

segundo os critério de comparação com o Esquema da Base da Orientação Completa da Ação 

(EBOCA), os dados foram organizados numa planilha do Excel a fim de determinar as 
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correspondências entre a Base Orientadora da Ação (BOA) elaboradas durante a Experiência 

Formativa, os instrumentos de coleta de dados e o EBOCA. 
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CAPÍTULO 4 – EXPERIÊNCIA FORMATIVA: análise dos resultados 

 

Este capítulo apresenta o desenvolvimento da Experiência Formativa seguindo as 

etapas propostas: diagnóstico inicial, elaboração da Base Orientadora da Ação (BOA), etapa 

material ou materializada e controle final. O objetivo é mostrar como essa Experiência 

Formativa influência na reconfiguração a orientação dos licenciandos para a ação escrever 

textos argumentativos em Química. 

 

4.1 Participantes da pesquisa 

 

A prova pedagógica em sua primeira parte possui perguntas direcionadas ao perfil 

do licenciando, chamou a atenção a questão de não possuírem experiência em docência, o que 

de certa forma, pode interferir quanto a aplicação do texto argumentativo nas aulas de Química. 

Os licenciandos (Quadro 10), são formados por 6/9 (67%) estudantes gênero masculino e 3/9 

(33%) do feminino, A faixa etária (média de 23,3 anos) e o ano de conclusão (entre 2006 e 

2015) possuem uma variação baixa, direcionando para uma homogeneidade nos conhecimentos 

adquiridos na educação básica. 

 

Quadro 10: Caracterização dos licenciandos 

Participante Idade Sexo Ensino médio Ano de conclusão Período 
Experiência 

docente 

L1 20 Masculino Pública 2015 5º Não 

L2 21 Masculino Pública 2015 5º Não 

L3 24 Feminino Pública 2012 5º Não 

L4 29 Masculino Particular 2006 4º Não 

L5 19 Masculino Pública 2015 4º Não 

L6 23 Masculino Particular 2011 5º Não 

L7 23 Feminino Pública 2011 6º Não 

L8 23 Masculino Pública 2010 3º Não 

L9 31 Feminino Púbica/Particular 2006 7º Não 

Fonte: Pesquisa realizada 

 

 

Os encontros ocorreram durante as aulas de Estágio Supervisionado I, no entanto 

houve flutuação na frequência e algumas tarefas não foram entregues pelos licenciandos, a 

alegação foi o esquecimento da pesquisa do tema para a elaboração dos argumentos para 

sustentação da tese do texto argumentativo em Química. Para evitar o problema da pesquisa 

dos temas e o tempo para escrever o texto foi solicitado que o licenciando efetuasse estas etapas 

em sua residência além disso a tarefa possuía um referencial bibliográfico previamente 
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estabelecido. Houve ainda, dificuldade para coleta dos comentários dos licenciandos, pois 

preferiram prestar atenção à exposição ainda que o pesquisador utilizasse perguntas para 

promover o diálogo. Mesmo no momento do trabalho em dupla houve pouca comunicação. 

As exposições dialogadas tinha como objetivo gerar pontos de discussão sobre a 

importância da argumentação nas Ciências e a orientação segundo a Teoria da Formação 

Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFAMAC). No entanto, os licenciandos estavam 

mais interessados no passo a passo da escrita do texto argumentativo, ou seja, buscavam um 

modelo pronto (Esquema da Base Orientadora Completa da Ação – EBOCA). No entanto, o 

direcionamento foi para que o licenciando elaborasse a sua Base Orientadora da Ação (BOA) 

a partir das discussões e subsídios do EBOCA. 

O ambiente de sala de aula proporcionou boas condições para o desenvolvimento 

da Experiência Formativa, a maior dificuldade foi a falta de comprometimento dos 

licenciandos, no que diz respeito à pesquisa e à resolução das tarefas e, a distância entre um 

encontro e outro, porém era necessária a pesquisa e a liberdade de tempo para que o licenciando 

resolvesse a tarefa, lembrando que o intuito maior era o uso da orientação para a ação, assim, a 

pesquisa e o tempo não poderiam ser um obstáculo. 

A Experiência Formativa foi descrita dentro de suas etapas (motivacional, 

elaboração da BOA e etapa material ou materializada) diante do relato com auxílio dos 

instrumentos de coleta de dados: observação, caderno de registro e questionário. Seguem as 

etapas.  

 

4.2 Primeiro encontro da Experiência Formativa 

 

4.2.1 Apresentação da Experiência Formativa 

 

O início da Experiência Formativa ocorreu no dia 10 de abril de 2018 com a 

apresentação do pesquisador pelo Prof Dr. Isauro Núñez enfatizando a importância da 

participação na pesquisa e de sua relação com a disciplina Estágio Supervisionado I no módulo 

referente à comunicação. Em continuidade houve a exposição dialogada com uso do projetor 

de slides dos objetivos da pesquisa e as etapas da Experiência Formativa. Os licenciandos 

fizeram questionamento quanto a execução das tarefas, tendo em vista a necessidade da 

pesquisa de informações sobre os temas selecionados. No entanto, haveria um espaço de tempo 
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de uma semana para o próximo encontro bem como, exercícios a serem solucionados de 

maneira não presencial. 

Após essa explicação ocorreu a aplicação da prova pedagógica de maneira 

individual e este instrumento tem por objetivo o diagnóstico inicial do nível de desenvolvimento 

da orientação para a ação escrever textos argumentativos em Química. Os licenciando 

responderam sem tempo limite e com a possibilidade de receber auxílio do pesquisador e no 

momento da elaboração do texto argumentativo sobre o uso dos agrotóxicos poderiam recorrer 

a alguns textos disponibilizados e/ou dos meios de acesso a pesquisa por meio eletrônicos à 

internet.  

 

4.2.1 Diagnóstico inicial: aplicação da prova pedagógica: orientação para a ação escrever 

textos argumentativos em Química 

 

A prova pedagógica em sua primeira parte possui perguntas direcionadas ao perfil 

do licenciando, chamou a atenção a questão de não possuírem experiência em docência, o que 

de certa forma, pode interferir quanto a aplicação do texto argumentativo nas aulas de Química. 

Para o diagnóstico inicial foram analisadas as respostas dos 9 (nove) participantes uma vez que, 

o objetivo é a investigação da orientação prévia para a ação escrever textos argumentativos e 

sua aplicação em uma tarefa. 

A segunda parte da prova pedagógica teve por objetivo a análise dos conhecimentos 

prévios sobre a argumentação. A questão 1 “o que é argumentar?” obteve respostas curtas e 

diretas, possuindo no máximos três ideias centrais: (a) defesa de uma tese, (b) produção de 

razões ou argumentos e, (c) explicação sobre um tema. Neste contexto a defesa de uma tese 

apresenta-se na maior parte das respostas (7/9 ou 78%), menção à questões de comunicação e 

de habilidade cognitiva não aparecem. Como exemplo, L1 comenta “argumentar é utilizar fatos, 

motivos e argumentos para defender uma opinião ou causa”. 

Quanto a importância de ensinar a escrever textos argumentativos em Química L1, 

L4 e L7 enfatizam a questão do desenvolvimento do pensamento crítico. L4 afirma que “...é 

algo importante pois desenvolve o pensamento crítico e a capacidade de argumentar dos 

estudantes. Propiciando nos mesmos a autonomia em suas tomadas de decisões e discernimento 

ao analisar situações presentes no cotidiano”. Entre as categorias apresentadas nas respostas do 

diagnóstico inicial, encontram-se “desenvolver o pensamento crítico” (5/9 ou 56%) e o 

“ampliação da habilidade de argumentar” (3/9 ou 33%), como pode ser visto na resposta do L6 
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“...é mais uma forma de incentivar os alunos a potencializar suas habilidades de escrita e 

discussão”. Em menor proporção tem-se a argumentação enquanto ponto de conexão, no 

sentido da interdisciplinaridade, com o componente curricular da Língua Portuguesa (Tabela 

8). Apenas o L4 utilizou três categorias: “aquisição de conhecimentos científicos”, “buscar 

novos conhecimentos científicos”, e “desenvolver o pensamento crítico”. 

 

Tabela 8: Prova pedagógica- importância de ensinar a escrever textos argumentativos em Química argumentar 

por categoria 

Categoria Frequência % 

Aquisição de conhecimentos científicos. 2/15 13% 

Buscar novos conhecimentos científicos. 2/15 13% 

Desenvolver o pensamento crítico. 5/15 33% 

Ampliação da habilidade argumentar. 3/15 20% 

Verificação dos conhecimento científicos. 2/15 13% 

Estimular a interdisciplinaridade. 1/15 7% 

Fonte: Pesquisa realizada 

Observação: A frequência está calculada no total de categorias apresentadas nas respostas. 

 

 

Os resultados corroboram com os estudos promovidos por Lourenço et al (2016) 

destacando que o desenvolvimento da capacidade argumentativa contribui no processo de 

compreensão do conhecimento científicos e da natureza da ciência além disso, tal capacidade 

pode auxiliar no entendimento da Ciência como um processo social e epistemológico no qual o 

conhecimento é produzido, adaptado, reorganizado e/ou refutado. Ainda nessa linha, Kaya 

(2013) em sua pesquisa com licenciandos em ciências sobre o ensino do conteúdo equilíbrio 

químico, concluiu que o ensino baseado na argumentação é uma maneira eficaz para o ensino 

de conceitos em contextos de educação científica. 

As questões 3, 4 e 5 são relacionadas à Base Orientadora da Ação (BOA), 

respectivamente modelo do objeto, modelo da ação e modelo do controle. O modelo do objeto 

(Questão 3) corresponde à definição do texto argumentativo em Química. L1, L4 e L7 tem em 

comum a utilização do conhecimento da área da Química para a defesa de uma tese. Analisando 

mediante as dimensões elencadas no Esquema da Base Orientadora Completa da Ação 

(EBOCA), percebe-se que a dimensão formal, a utilização da norma padrão da Língua 

Portuguesa não é mencionado, assim como, nos demais licenciandos. A dimensão funcional 

(4C, 2A e 3 I) do modelo do objeto (Quadro 11), relacionada com a defesa de uma tese, faz-se 

presente, no entanto L4 afirmou que o texto possui um caráter informativo e discursivo, L6 

mencionou que o texto deveria explicar “...o porquê de se estudar a química...” e, L8 trouxe a 

ideia de sustentar hipóteses, essas são as três respostas consideradas incorretas pois não estão 
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relacionadas ao conceito definido para a dimensão funcional. A dimensão epistemológica (uso 

do conhecimento da Química) encontra-se presente em todas as respostas para a definição do 

modelo do objeto.  

 

Quadro 11: Prova pedagógica- indicador de qualidade para o modelo do objeto 

Dimensão L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 

Formal A A A A A A A A A 

Funcional C A A I C I C I C 

Epistemológica C C C C C C C C C 

Fonte: Pesquisa realizada 

Legenda: A- ausente, C- correto, I- incorreto, PC- parcialmente correto 

 

O modelo da ação (Questão 4) (Quadro 12), as operações necessárias para a 

execução da ação escrever textos argumentativos, é a questão 4 “suponha que diante de uma 

situação problema, seja exigida a elaboração de um texto argumentativo baseado nos 

conhecimentos da Química. Como você faria o planejamento? Explicite as etapas ou passo a 

passo desse processo”. Os licenciandos tiveram dificuldades quanto a interpretação, observou-

se que as respostas estavam focando a estrutura do texto deixando os procedimentos do 

planejamento do texto ausentes, neste momento, o licenciando foi alertado com o seguinte 

questionamento: “o que você faz antes de escrever o texto?”.  

 

Quadro 12: Prova pedagógica- indicador de qualidade para o modelo da ação 

Operação L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 

OP 1 C A C C C C C C C 

OP 2 A A A A A A A A A 

OP 3 A A A A PC A C PC PC 

OP 4 C A A A PC A PC PC PC 

OP 5 PC PC PC PC PC PC PC A A 

OP 6 A A A A A A A A A 

OP 7 A A A C PC A PC PC PC 

OP 8 PC A A A A A A A A 

OP 9 A A A A A A A A A 

OP 10 A A A A A A A A A 

Fonte: Pesquisa realizada 

Legenda: A- ausente, C- correto, I- incorreto, PC- parcialmente correto 

 

Em relação ao (Esquema da Base da Orientação Completa da Ação - EBOCA) 

quatro itens merecem destaque pois tiveram 100% de ausência entre os licenciandos: (OP2) 

“prever as características do interlocutor”, (OP6) “observar a norma padrão da língua 

portuguesa”, (OP9) “comparar o texto e o planejamento” e, (OP10) “ajustar, reescrever, refazer 

o que for conveniente”. Observando o total de operações obtém-se o seguinte panorama para 
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os indicadores qualitativos: 16% correto, 18% parcialmente correto, 0% incorretos e 67% 

ausentes. Comparando L1, L4 e L7, verifica-se que L4 possui mais itens ausentes (7/10 ou 

70%). 

O modelo de controle (Questão 5) (Quadro 13) também apresenta um alto índice de 

itens ausentes (69%), 0% incorretos,12% parcialmente corretos e 19% corretos, o destaque são 

os critérios de controle: (CT2) “o texto permite descrever alguma característica do 

interlocutor?”, (CT8) “o texto possui componentes do planejamento?” (CT 9) “o texto encontra-

se estruturado segundo o planejamento?”  e (CT 10) “o texto apresenta alterações em 

comparação ao planejamento? Em relação a estes itens percebe-se que o planejamento não é 

levado em consideração assim como as característica do interlocutor, este reflete-se também no 

modelo da ação.  

 

Quadro 13: Prova pedagógica- indicador de qualidade para o modelo do controle 

Operação L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 

CT 1 A A A C C C A A A 

CT 2 A A A A A A A A A 

CT 3 PC PC PC PC PC PC PC PC PC 

CT 4 C A A C C C C C C 

CT 5 A A C A A A C C C 

CT 6 A A PC PC A A PC PC PC 

CT 7 A A PC C A A PC C PC 

CT 8 A A A A A A A A A 

CT 9 A A A A A A A A A 

CT 10 A A A A A A A A A 

Fonte: Pesquisa realizada 

Legenda: A- ausente, C- correto, I- incorreto, PC- parcialmente correto 

 

Tendo em vista que os licenciandos L1, L4 e L7 (Quadro 14) possuem destaque na 

Experiência Formativa, suas respostas à Questão 5 denotam preocupação quanto a validação do 

conhecimento científico utilizado bem como com a estrutura do texto diante da coesão das 

ideias dispostas nos argumentos. No entanto, o planejamento, a revisão e os cuidados com as 

normas da Língua Portuguesa escrita não são mencionados. Outro fato é que não há a 

elaboração de argumentos, como se já estivem prontos restando a seleção e organização dos 

mesmos. A tese também não é citada. 
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Quadro 14: Modelo do controle proposto pelos participantes L1, L4 e L7 

Critério 

de 

controle 

L1 L4 L7 

1 

Validade do 

conhecimento científico 

utilizado. 

Abordagem da temática. Coerência nos argumentos. 

2 Coerência textual  
Elementos que estejam além do senso-

comum ou de “achismos”.  

Domínio do conteúdo 

abordado, demonstrando 

conhecimento 

científico/químico. 

3 
Relevância dos 

argumentos. 

A argumentação científica, coerente 

com as enunciações feitas e com 

veracidade dos conceitos científicos.  

Coesão textual. 

4 - 
Conexões feitas fomentam o tema e a 

posição defendida.  

Estrutura do texto, como os 

argumentos estão dispostos. 

5 - Estrutura de um texto argumentativo. - 

Fonte: Pesquisa realizada 

 

Associando os indicadores qualitativos do modelo do objeto, da ação e do controle 

obtém-se o nível de desenvolvimento da orientação para a ação escrever textos argumentativos 

em Química (Quadro 15). L1 apresenta o nível 3 (15A 3PC 5C), L4 nível 5 (13A 3PC 6C 1I) e 

L7 nível 6 (11A 5PC 7C), nota-se a variação dois itens ausentes e a presença de um indicador 

incorreto em L4 identificada no modelo do objeto quanto à dimensão funcional ao definir que 

o texto argumentativo possui um “...caráter informativo e discursivo...”. A distribuição dos 

níveis apresentou: 1/9 (11%) nível 1, 2/9 (22%) nível 2, 1/9 (11%) nível 3, 1/9 (11%) nível 4, 

3/9 (33%) nível 5 e, 1/9 (11%) nível 6. O destaque é o participante L2 com a maior quantidade 

de itens ausentes (20/23 ou 87%), seu modelo do objeto obteve a dimensão epistemológica com 

o indicador correto, para o modelo da ação a OP5 (produzir um esquema da proposta do texto 

argumentativo) foi o único item que recebeu o indicador parcialmente correto, assim como o 

critério de controle CT 3 (a tese defendida utiliza justificativas baseadas nos conhecimentos da 

Química?). 

 

 

Quadro 15: Prova pedagógica- nível de desenvolvimento da a BOA para a ação escrever textos argumentativos 

em Química 

Participante Nível Característica do Nível 

L 1 N3 15A3PC5C 

L 2 N1 20A2PC1C 

L 3 N2 17A3PC3C 

L 4 N5 13A3PC6C1I 

L 5 N4 14A4PC5C 

L 6 N2 17A1PC4C1I 

L 7 N6 11A5PC7C 

L 8 N5 13A4PC5C1I 

L 9 N5 13A5PC5C 
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Participante Nível Característica do Nível 

L 10 N3 15A3PC5C 

Fonte: Pesquisa realizada 

Legenda: A- ausente, C- correto, I- incorreto, PC- parcialmente correto 

 

A estruturação do nível de desenvolvimento da ação em pesquisas fundamentadas 

na Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC), utiliza como 

parâmetro a orientação desejável e a estratificação buscar os itens ausentes. Esta característica 

é percebida nas pesquisas de Ribeiro (2008) sobre a habilidade planejar situações de ensino 

pelos professores das séries iniciais do ensino fundamental e Bezerra (2016) no campo da 

organização do ensino de Cálculo e seus resultados corroboram com a formação de vários níveis 

e com altos índices nos níveis com maior número de itens ausentes. 

 

4.2.2 Diagnóstico inicial: aplicação da prova pedagógica – elaboração de um texto 

argumentativo em Química 

 

A última questão da prova pedagógica foi a elaboração do texto argumentativo em 

Química com o auxílio de quatro tipo de textos sobre o tema “o uso dos agrotóxicos” e também 

a possibilidade do uso do celular como meio para acessar informações a partir da internet. A 

primeira observação foi a não utilização das respostas anteriores, ou seja, como as respostas das 

questões ficaram em folha contrária ao de escrever o texto notou-se que não foi utilizado os 

itens sobre a orientação para a ação, assim como, rascunho. O texto era produzido com a 

representação mental, ou seja, no plano intrapsicológico e sendo materializado sob a forma de 

texto escrito.  

Analisando o texto em comparação com o modelo do objeto dos participantes L1, 

L4 e L7 apresentam em seu texto atenção à utilização dos conhecimentos de Química porém, 

estes conhecimentos são abordados de forma superficial, ou seja, são um plano de fundo restrito 

a palavras como: substância química, processos químicos e componentes químicos. Os demais 

participantes também empregam os conhecimentos da área dessa maneira. L2 destaca que ao 

utilizar uma explicação sobre o tipo de substância químicas empregadas na produção dos 

agrotóxicos ao afirmar que são “...compostos orgânicos de funções que podem interagir com o 

nosso organismo, principalmente os nitrogenados, desencadeando reações atípicas em nosso 

meio biológico e propiciando a formação/ocorrência de doenças severas como o câncer”. 

Ao aplicar o modelo do controle aos textos elaborados obtém-se o nível de 

desenvolvimento do texto argumentativo em Química (Quadro 16). Analisando a prova 
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pedagógica, mesmo contexto uma questão sobre a elaboração do passo a passo, não foi 

encontrado um planejamento para a elaboração do texto nem observada a utilização dos 

critérios de controle presentes na prova pedagógica, logo, os critérios: CT 8 (o texto possui 

componentes do planejamento?), CT 9 (o texto encontra-se estruturado segundo o 

planejamento?) e CT 10 (o texto apresenta alterações em comparação ao planejamento?) foram 

assinalados como ausentes.  

 

Quadro 16: Prova pedagógica- nível de desenvolvimento do texto argumentativo em Química 

Participante Nível Característica do Nível 

L 1 N3 3A2P5S 

L 2 N4 3A1P6S 

L 3 N2 3A1N1P5S 

L 4 N2 3A1N3P3S 

L 5 N1 3A2N3P2S 

L 6 N2 3A1N2P4S 

L 7 N2 3A1N6S 

L 8 N5 3A7S 

L 9 N2 3A1N6S 

L 10 N3 3A2P5S 

Fonte: Pesquisa realizada 

Legenda: S- sim, N- não, P- parcialmente, A- ausente 

 

Devido ao empate na quantidade de itens ausentes foi aplicado o nivelamento a 

partir do indicador N (não), seguido do P (parcialmente) e S (Sim). A classificação para os 

participantes L1 (nível 3), L4 (nível 2) e L7 (nível 2), analisando o CT 3 (a tese defendida utiliza 

justificativas baseadas nos conhecimentos da Química?) L1 obteve o indicador P, L4 e L7 

indicador N. Neste item observou-se que os participantes entenderam que ao mencionar as 

consequências dos agrotóxicos já contemplava a aplicação dos conhecimentos da Química, para 

L4 as justificativas focaram os aspectos nocivos aos seres vivos e um exemplo sobre hormônio 

em frangos, faltando uma relação com agrotóxicos, enquanto que L7 utilizou a doenças como 

justificativa principal. 

Esses resultados possuem consonância com os estudos desenvolvidos por Sardá Jorge e 

Sanmartir Puig (2000) afirmam que o processo de elaboração dos textos argumentativos sofre 

influências pela ausência do planejamento impactando na qualidade do texto. Destacam as 

dificuldades mais comuns: (1) a estruturação, para a qual não há clareza das partes constituintes 

e das relações lógicas mantidas entre as mesmas, (2) a metareflexão sobre a argumentação 

científica tendo em vista a proposição de orações coordenadas e subordinadas e seus respectivos 

conectores (adversativos, causais, consecutivos...) e também da ausência de linearidade dos 

pensamentos, etc. (3) o significado das proposições, a observação da sequência dos elementos, 
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dos tipos de conectores e (4) a concordância lógica no contexto das ciências e entre as partes 

do texto.  

 

4.2.3 Etapa motivacional 

 

Finalizada a aplicação da prova pedagógica houve a exposição dialogada com o 

tema argumentação e seu papel nas Ciências e no ensino de Química. Utilizando o projetor de 

slides com apontamentos extraídos do material de apoio produzido a partir da pesquisa 

bibliográfica e disponibilizado aos licenciando por meio do correio eletrônico. Foram 

estabelecidas relações a argumentação enquanto um das vias para a produção do conhecimento 

científico, sob este aspecto levantou-se questões voltadas para o desenvolvimento de 

experimentos para a sustentação da tese, demonstrando uma preocupação mais voltada para as 

justificativas a serem propostas do que o próprio processo argumentativo. 

Sobre a argumentação para o ensino a conversa desenvolveu-se sobre os exercícios 

propostos nos livros didáticos, estes em sua maior parte são voltados para temas do cotidiano 

nos quais a Química atua de maneira mais expressiva. A observação efetuada pelos licenciandos 

foi que nestas discussões a importância maior é dada aos aspectos sociais, da saúde ou do meio 

ambiente, dessa forma o desafio é introduzir os conhecimentos da área a fim de caracterizar a 

situação apresentada.  

Neste momento ocorreu a reflexão sobre o texto elaborado na prova pedagógica 

sobre o uso dos agrotóxicos e constatou-se que o foco maior estava nos malefícios causados 

pelos agentes químicos, mas não houve uma explicação sobre o quais eram as substâncias e 

como afetam o corpo humano. Além disso, mesmo que as questões anteriores fossem 

solicitados a elaboração de uma orientação para a ação escrever textos argumentativos em 

Química, eles aparentemente não a utilizaram. 

O próximo passo foi a exposição sobre o modelo Toulmin e sua adaptação para a 

aplicação à orientação em estudo. A atenção recaiu no entendimento dos elementos essenciais 

e da organização que o texto pode utilizar a parte do esquema argumentativo proposto por 

Toulmin. A dúvida que os licenciandos apresentaram foi sobre a diferenciação das garantias de 

inferência (G) e dos apoios (A), problema levantado por outros autores que utilizam este método 

para a análise dos argumentos em licenciandos. A refutação também foi um item comentado 

pelos participantes, principalmente, por entenderem que deveria ser uma ideia contraria a tese.  
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Após isso, cada licenciando analisou seu texto elaborado na prova pedagógica a fim 

de produzirem um esquema do texto a partir do modelo Toulmin, foi solicitando que 

observassem os tipos de argumentos utilizados, classificando dentro do quadro proposto no 

material de apoio. Não houve dificuldades para ambas solicitações porém, acharam a aplicação 

do esquema uma estratégia de grande valia para o processo de elaboração do texto 

argumentativo em Química e a análise dos argumentos trouxe uma outra visão sobre a 

organização do raciocínio argumentativo empregado. O diálogo entre os participantes foi 

voltado para a comparação entre os esquemas produzidos e observou-se que as teses 

desenvolvidas, em sua maioria, tiveram como foco os malefícios causados aos seres vivos e, os 

conhecimentos da Química, dentro das justificativas (argumentos), ficaram expostos de 

maneira superficial. Uma das razões foi a falta de acesso a informações sobre o tema e o tempo 

para solução da prova pedagógica, por isso que as pesquisas e o tempo de resolução da Tarefa 

1 e 2 seriam desenvolvidas fora do ambiente da sala de aula. 

A exposição sobre a Teoria Galperin teve como objetivo a análise das estruturadas 

envolvidas na elaboração da orientação sob a forma da Base Orientadora da Ação (BOA) e as 

definições do modelo do objeto, da ação e do controle. De início, os licenciandos estavam na 

expectativa de receberem a BOA pronta, no entanto, o intuito foi a discussão sobre o como 

elaborar e exemplos de como fazer, estas sugestões foram baseadas no Esquema da Base da 

Orientação Completa da Ação (EBOCA).  

Ao final da exposição houve o debate sobre a importância do planejamento que 

dentro da orientação corresponde ao modelo da ação e as operações necessárias para a 

elaboração do texto argumentativo em Química. O comentário sobre este tópico centralizou-se 

no planejamento realizado a nível mental, ou seja, ao passo que se escreve o texto vai se fazendo 

o planejamento. Porém, após as discussões perceberam a importância da aplicação do esquema 

argumentativo de Toulmin e de possuir uma sequência de operações para elaboração do texto. 

Outra fonte de debate foi o modelo de controle, inicialmente o foco era a avaliação do texto 

escrito depois, houve o direcionamento para a sua aplicação no processo como um todo e 

questões mais pontuais, como a coerência e a coesão, passaram a ser associadas às normas da 

Língua Portuguesa, assim como a importância do planejamento e revisão do produto final.  
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4.2.4 Preparativos para o próximo encontro 

 

Na fase de conclusão do encontro os licenciandos foram alertados das atividades 

propostas dentro da modalidade não presencial: (a) pesquisar sobre como escrever texto 

argumentativos; (b) elaborar sua Base Orientadora da Ação (BOA); (c) pesquisar justificativas 

para os temas irradiação de alimentos e uso do PVC. Além de avisar sobre o envio para o correio 

eletrônico dos participantes do material de apoio e das Tarefas 1 e 2. 

 

4.2.5 Avaliação do encontro 

 

O primeiro encontro da Experiência Formativa ocorreu dentro do esperado, as 

atividades principais: (a) aplicação da prova pedagógica; (b) exposição dialogada sobre a 

argumentação nas Ciências, o modelo Toulmin, tipos de argumentos, a orientação segundo a 

Teoria Galperin; (e) revisão do texto argumentativo em Química da prova pedagógica; (f) 

indicações sobre a atividade não presencial. Aconteceram nos horário previsto. Os licenciandos 

estavam satisfeitos com o encontro, porém, um licenciando destacou que o processo é lento e 

que a Base Orientadora da Ação (BOA) em estudo já deveria ser entregue logo no início do 

encontro. Outro ponto negativo foi a falta de instrumentos para desenvolver a pesquisa sobre o 

tema da prova pedagógica bem como o tempo para elaboração do texto. 

Os instrumentos de coleta de dados possibilitaram a verificação do nível de 

desenvolvimento da BOA para a ação em estudo e do produto final sob a forma do texto 

argumentativo em Química. Além disso, os debates sobre a importância da argumentação nas 

Ciências e no ensino bem como, sua aplicação como estratégia de ensino, ressaltam o pouco 

uso da argumentação nas aulas de Química.  

 

4.3 Segundo encontro da Experiência Formativa 

 

4.3.1 Etapa elaboração da Base Orientadora da Ação (BOA) para a ação escrever textos 

argumentativos em Química. 

 

O segundo encontro iniciou-se com a revisão da Base Orientadora da Ação (BOA) 

(Quadro 20) para a ação em estudo elaborada no caderno de registro de maneira não presencial, 

solicitou-se aos licenciandos que comentários sobre o modelo do objeto, da ação e do controle. 
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Houve poucos comentários sobre o material de apoio, neste documento consta o Esquema da 

Base da Orientação Completa da Ação (EBOCA) e quando comparado com a BOA não houve 

compilação dos itens em sua íntegra. Observou-se mudanças, principalmente, no modelo da 

ação, onde introduziram mais operações e, no modelo do controle, mais direcionado ao 

acompanhamento do processo. 

 

Quadro 17: Caderno de registro- nível de desenvolvimento da a BOA para a ação escrever textos argumentativos 

em Química comparativo prova pedagógica e Caderno de Registro 

  Prova pedagógica  Caderno de registro  

Participante Nível Característica do Nível Nível Característica do Nível Comparativo 

L 1 N3 15A3PC5C N6 10A8PC5C -5A 

L 2 N1 20A2PC1C N2 15A6PC2C -5A 

L 3 N2 17A3PC3C N5 12A4PC6C -5A 

L 4 N5 13A3PC6C1I N7 8A9PC6C -5A 

L 5 N4 14A4PC5C N3 14A7PC1C - 

L 6 N2 17A1PC4C1I N4 14A6PC3C -3A 

L 7 N6 11A5PC7C N4 13A5PC5C +2A 

L 8 N5 13A4PC5C1I N1 17A4PC2C +4A 

L 9 N5 13A5PC5C N5 14A3PC6C +1A 

L 10 N3 15A3PC5C N6 10A8PC5C -5A 

Fonte: Pesquisa realizada 

Legenda: A- ausente, C- correto, I- incorreto, PC- parcialmente correto 

 

A análise dos níveis de desenvolvimento (Quadro 17) apontam que 5/9 (56%) dos 

licenciandos diminuíram a quantidade de itens ausentes, destacando L1, L2, L3, L4 e L5 com 

uma diminuição de 5/23 (22%) de itens ausentes e L8 que aumentou em 4/23 (17%) itens. O 

modelo do objeto para a dimensão formal que diz respeito à utilização da norma padrão da 

Língua Portuguesa, foi mencionado apenas pelo L3 “convencer a respeito de uma ideia e assim 

atingir um objetivo na química baseado em informações/dados e tendo conhecimento do 

público a ser atingido. Para tanto utiliza-se a língua padrão”, este também foi o único a receber 

a classificação correta para as três dimensões. 

A dimensão funcional do modelo do objeto, prioriza a intenção de convencimento 

do interlocutor. Os indicadores para este item entre os licenciandos (nove no total) na prova 

pedagógica eram 2A (ausentes) 3I (incorretos) 4C (corretos), no caderno de registro passaram 

para 1I (incorreto) 2PC (parcialmente corretos) 6C (corretos). Neste item, L5 apresentou a 

alteração do indicador correto para incorreto ao modificar sua definição inicial “é a defesa de 

um argumento...” para “é um texto que serve para justificar um determinado estudo da 

química”. Enquanto isso, L3 passou do indicador A para o C, e L2 de A para PC. 
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Quanto ao uso dos conhecimentos da área da Química, a dimensão epistemológica 

do modelo do objeto houve a seguinte situação, na prova pedagógica os nove participantes 

apresentaram em sua definição o indicador C. Todavia, após as pesquisas e discussões, o 

caderno de registro apresentou os indicadores 1A, 1PC e 7C. O indicador A foi obtido pelo L8 

tendo em vista sua definição “texto argumentativo é aquele que defende, sustenta uma hipótese 

com o uso de argumentos, a fim de influenciar e convencer o leitor” onde priorizou a dimensão 

funcional. Enquanto que L5, utilizou a definição “é um texto que serve para justificar um 

determinado estudo da química, utilizando de teorias e experimentos para concretizar sua 

ideia”, onde o conhecimento da Química não é empregado para a sustentação da tese. 

A segunda dimensão do modelo do objeto é o uso da norma da língua portuguesa, 

nas definições propostas na prova pedagógica os participantes não apontaram esta dimensão 

(9A - ausentes) e, no caderno de registro apenas L3 incorporou esta dimensão ao definir a ação 

escrever textos argumentativos em Química “convencer a respeito de uma ideia e assim atingir 

um objetivo na química baseado em informações/dados e tendo conhecimento do público a ser 

atingido. Para tanto, utiliza-se a língua padrão.” Além disso, obteve o indicador C (correto). 

A dimensão formal (DF) chamou a atenção, pois, a operação 6 (OP6- observar a 

norma padrão da língua portuguesa) e o critério de controle 6 (CT 6- o texto segue a norma 

padrão da língua portuguesa) que estão relacionados a esta dimensão possuem altos índices de 

ausência (A). Fazendo o comparativo destes indicadores presentes na prova pedagógica e no 

caderno de registros observou-se os seguintes valores: DF -1/9 (11%) A, OP6 -3/9 (33%) A e, 

CT6 manteve-se com a mesma quantidade de A. Desta forma, a norma padrão recebe maior 

atenção quando utilizada enquanto critério de controle direcionando para um momento de 

avaliação do produto final e não da orientação como um todo. 

O modelo da ação (Tabela 9), formado a partir dos 9 (nove) participantes, tem sua 

invariante baseada em 10 operações e estas se subdividem em três seções: planejamento (OP1, 

OP2, OP3, OP4 e OP5), escrita (OP6, OP7, e OP8) e revisão (OP 9 e OP10). A prova 

pedagógica apresenta para cada seção uma operação com o número máximo de ausentes: OP2 

(prever as características do interlocutor), OP6 (observar a norma padrão da língua portuguesa), 

OP9 (comparar o texto e o planejamento) e OP10 (ajustar, reescrever, refazer o que for 

conveniente). Desse modo, a seção revisão do texto argumentativo em Química apresentou-se 

com o índice máximo de ausentes. O caderno de registro apresentou avanços, inicialmente pela 

diminuição no total de itens ausentes (-8/9 ou 89% A). A OP8 (acompanhar o planejamento) 

foi a única operação a exibir 9/9 (100%) A de indicadores ausentes. 
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Tabela 9: Comparativo modelo da ação: prova pedagógica x caderno de registro 

 Prova pedagógica Caderno de registro 

Operação Correto 
Parcialmente 

Correto 
Incorreto Ausente Correto 

Parcialmente 

Correto 
Incorreto Ausente 

OP1 8 0 0 1 3 4 0 2 

OP2 0 0 0 9 2 0 0 7 

OP3 1 3 0 5 0 5 0 4 

OP4 4 1 0 4 0 9 0 0 

OP5 0 7 0 2 3 4 0 2 

OP6 0 0 0 9 1 2 0 6 

OP7 1 4 0 4 1 0 0 8 

OP8 0 1 0 8 0 0 0 9 

OP9 0 0 0 9 1 1 0 7 

OP10 0 0 0 9 0 2 0 7 

Fonte: Pesquisa realizada 

 

Analisando L4 pode-se observar os avanços ocorrido no modelo da ação, em sua 

primeira versão contida na prova pedagógica apresentou um texto apontando as seguintes 

operações: (a) enunciar as informações preliminares sobre o tema, (b) sustentação dos 

argumentação através do uso do conhecimento científico e de exemplos do cotidiano, (c) aplicar 

as características da tipologia textual, e (d) organizar as ideias sobre o tema. Pode-se observar 

no Quadro 15, a ausência das OP2, OP3, OP4, OP6, OP8, OP9 e OP10 atingindo as três seções 

e destacando a revisão do texto com as três operações não sendo citadas. No caderno de registro 

as operações passaram de quatro para seis cotando com a inclusão da revisão e observação das 

normas da língua portuguesa, além disso, as operações tornaram-se mais objetivas e claras. 

Continuaram ausentes as operações: OP2, OP8 e OP9, a saber: 

 

- I: Levantamento do conhecimento prévio do tema; - II: Organização das ideias e 

posicionamento da tese; - III: Sustentação da tese defendida por meio de 

argumentação valida e coerente; - IV: Fechamento das ideias; - V: Organização do 

texto, obedecendo as características da tipologia do texto; - VI: Revisão e observância 

do texto e norma culta (grafia). (MODELO DA AÇÃO – L4). 

 

 

Ainda sobre a seção sobre a revisão destacam-se L1 (reler o texto produzido de 

forma a ver possíveis erros), L3 (revisar se o texto cumpre as funções inicialmente planejadas), 

L4 (Revisão e observância do texto e norma culta [grafia]) e L6 (realizar uma revisão da 

gramática e dos referenciais utilizados), os demais não mencionam operações para esta seção 

em ambos instrumentos de coleta de dados, prova pedagógica e caderno de registro. 

O último item, o modelo do controle (Tabela 10), apresentou uma diminuição de 

seis itens ausentes (-6/9 ou 67% A) no comparativo entre prova pedagógica e caderno de 
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registro. O primeiro destaque é o critério de controle CT2 (o texto permite descrever alguma 

característica do interlocutor) pois apresentou 9/9 (100%) A, passando para 6/9 (67%) A, no 

caderno de registro. Outro ponto são os critérios CT8 (o texto possui compondes do 

planejamento?), CT9 (o texto encontra-se estruturado segundo o planejamento) e CT10 (o texto 

apresenta alterações em comparação ao planejamento?) que tanto na prova pedagógica quanto 

no caderno de registro mantiveram os 9/9 (100%) A. 

 

Tabela 10: Comparativo modelo do controle: prova pedagógica x caderno de registro 

 Prova pedagógica Caderno de registro 

Operação Correto 
Parcialmente 

Correto 
Incorreto Ausente Correto 

Parcialmente 

Correto 
Incorreto Ausente 

CT1 3 0 0 6 5 1 0 3 

CT 2 0 0 0 9 2 1 0 6 

CT 3 1 3 0 5 0 6 0 3 

CT 4 7 0 0 2 0 9 0 0 

CT 5 4 0 0 5 0 3 0 6 

CT 6 0 5 0 4 2 3 0 4 

CT 7 2 3 0 4 2 7 0 0 

CT 8 0 0 0 9 0 0 0 9 

CT 9 0 0 0 9 0 0 0 9 

CT 10 0 0 0 9 0 0 0 9 

Fonte: Pesquisa realizada 

 

De posse da Base Orientadora da Ação (BOA) cada participante fez a revisão da 

prova pedagógica, referente as questões sobre o modelo do objeto, da ação e do controle. 

Questionados sobre mudanças os participantes respondiam que efetivariam alterações 

principalmente, no modelo de ação e de controle alegando a falta de itens e a mudança da 

compreensão do conceito dos modelos.  

Nas pesquisas verificadas sobre a aplicação da Teoria da Formação Planejada das 

Ações Mentais e dos Conceitos (TFPMAC), a BOA é diagnostica na etapa inicial e a partir da 

orientação desejável os participantes executam as tarefas, no entanto Pereira (2013) em seu 

estudo sobre a habilidade interpretar gráficos cartesianos, utilizou a comparação entre os níveis 

de desenvolvimento da habilidade em duas tarefas identificando as operações não realizadas. 

Assim, o acompanhamento das alterações na BOA constitui numa inovação no estudo do 

desenvolvimento da orientação dentro da TFPMAC.  
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4.3.2 Preparativos para o próximo encontro 

 

Ao final do encontro, os participantes receberam instruções sobre o último dia do 

encontro e as atividades finais. Sobre a Tarefa 1 e 2 foram explicados a maneira de aplicação e 

sobre as atividades de pesquisa a serem desenvolvidas de modo não presencial. Para o 

questionário final foram indicados os objetivos e a estrutura do mesmo. Assim, segue-se para o 

final da Experiência Formativa. 

 

4.3.3 Avaliação do encontro 

 

A elaboração da Base Orientadora da Ação (BOA) para a ação escrever textos 

argumentativos ocorrem de maneira não presencial, os estudantes tiveram acesso ao material 

de apoio (fornecido por meio do correio eletrônico) e aos referenciais que pudessem pesquisar. 

As discussões sobre a BOA possuíram como direcionamento o Esquema da Base da Orientação 

Completa da Ação (EBOCA) desenvolvido a partir da negociação entre o pesquisador e os 

estudantes. 

As alterações são verificadas através da diminuição dos itens ausentes em 6 (seis) 

participantes (L1, L2, L3, L4, L6 e L10). Destaca-se a ausência de itens referentes: (a) modelo 

do objeto – a aplicação da norma padrão do português escrito; (b) modelo da ação – operações 

voltadas para a revisão e comparação com o planejamento; e (c) modelo do controle – critérios 

de verificação da norma padrão do português escrito e da aplicação dos conhecimentos da área 

da Química. 

Os textos elaborados enquadram-se na tipologia textual argumentativa, observou-

se que o destaque para o uso de argumentos de princípio e para a aplicação dos elementos 

essenciais do modelo Toulmin (2006): (a) dados; (b) garantias e; (c) conclusão. No entanto, os 

conhecimentos da área de conhecimentos da Química são aplicados de maneira superficial 

através de palavras chaves que não influenciam diretamente na tese ou fundamentam as 

garantias ou apoios. 

 Neste encontro destaca-se a análise comparativa efetuada pelo estudante, mediada 

pelo pesquisador, diante: (a) da orientação – contraste entre a Base da Orientação da Ação 

(BOA) elaborada na prova pedagógica em relação ao produzido no caderno de registro; (b) da 

análise do texto argumentativo em Química – aplicação da BOA no texto elaborado na prova 

pedagógica; e (c) do Esquema da Base da Orientação Completa da Ação (EBOCA) – estudo 
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dos itens presentes na orientação desejável e comparação com a BOA e com o texto elaborado 

na prova pedagógica. 

 

4.4 Terceiro encontro da Experiência Formativa  

 

4.4.1 Etapa material ou materializada – Tarefa 1 

 

O terceiro encontro da Experiência Formativa tem início com a observação da 

atividade não presencial. Para a solução da Tarefa 1 o participante, através da pesquisa sobre a 

temática “irradiação de alimentos”, elaboraria suas justificativas a fim de defender sua tese . 

Estruturalmente, a Tarefa 1 e 2 é composta por dois comandos: (a) elabore o planejamento para 

a escrita do texto argumentativo e, (b) escreva um texto argumentativo. 

Nos cadernos de registro não foram anotadas estas pesquisas talvez pela prática do 

uso das tecnologias como o “Word” onde possa ir selecionando as justificativas para a 

elaboração da sustentação da tese. O participante L5 (Figura 6) possui um rascunho desse 

registro para Tarefa 2 (uso do PVC – policloreto de vinilo). Neste esquema do texto 

argumentativo, observa-se que os conhecimentos da área da química aparecem subsidiando a 

compreensão da componentes químicos constituição do PVC e sua atuação na intoxicação dos 

seres vivos causando doenças, além dos impactos ambientais. 
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Figura 6: Caderno de registro - esquema do texto “uso dos agrotóxicos” participante L5 

 

Fonte: Pesquisa realizada. 

  

 

A Tarefa 1 foi executada de maneira não presencial, pelas questões de tempo para 

que o participante pudesse planejar, escrever e revisar dentro do seu ritmo e nos melhores 

horários disponíveis a fim de criar um ambiente confortável para elaboração do texto dentro da 

temática “irradiação de alimentos”. A situação problema proposta é a discussão sobre o 

consumo ou não de alimentos irradiados pela população local. De posse deste textos, os 

participantes formaram duplas com o objetivo de fazer a comparação entre sua Base 
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Orientadora da Ação (BOA) para escrever textos argumentativos em Química e a BOA do 

parceiro assim como, analisar o texto escrito sobre irradiação de alimentos a partir de sua BOA. 

As discussões nos grupos partiu da premissa do exame dos pontos convergentes 

diante da BOA, do planejamento e do texto escrito. Os momentos mais significantes para o 

participantes são as linhas de pensamento assumidas, pois são semelhantes, e a maior 

dificuldade é agregar o conhecimento da área da Química para sustentação da tese defendida. 

Os participantes não manifestaram a intenção de promover alterações na BOA, quanto ao texto 

elaborado o foco maior foi o produto, ou seja, o texto escrito. O caderno de registro não consta 

anotações extras sobre os argumentos elaborados, ou sobre as pesquisas, bem como sinais de 

alterações no texto (corretivo, rascunhos e etc.), assim como a revisão do texto. 

Além da conversa entre os pares e a interação com o pesquisador houve a 

transcrição para o caderno de registro a partir do comando: “escreva um comentário sobre o 

texto do colega tendo como modelo de análise a sua Base Orientadora da Ação (BOA)”. Foram 

obtidos os comentários dos seguintes participantes: L1, L2, L3, L4 e L7, o esperado era a 

aplicação dos critérios elencados no modelo do controle contido na BOA, no entanto, os 

comentário não se apresentaram neste formato, e sim, um comentário que abrangeu vinte e seis 

itens categorizados: (a) a verificação quanto ao modelo do objeto (4/26 ou 15%). (b) apresentar 

uma solução à problemática levantada (3/26 ou 12%), (c) o raciocínio argumentativo expresso 

no texto (4/26 ou 15%), (d) a estrutura do planejamento (1/26 ou 4%), (e) a tese defendida (3/26 

ou 12%), (e) ausência da refutação da tese (1/26 ou 4%), (f) tipo de argumento utilizado (1/26 

ou 4%), (g) problematização (3/26 ou 12%), (h) conhecimentos da Química (3/26 ou 12%) e, 

(i) características do interlocutor (1/26 ou 4%).  

O comparativo dos comentários com o Esquema da Base da Orientação Completa 

da Ação (EBOCA) aponta a ausência dos critérios de controle: CT8 (o texto possui 

componentes do planejamento?), CT9 (o texto encontra-se estruturado segundo o 

planejamento?) e, CT10 (o texto apresenta alterações em comparação ao planejamento?), itens 

direcionados para a revisão do texto e aplicação do planejamento na elaboração do texto 

argumentativo em Química. Segue o comentário efetuado pelo participante L4 (Figura 7). 
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Figura 7: Caderno de registro – comentário sobre o texto “irradiação de alimentos” pelo participante L4 

 

 
Fonte: Pesquisa realizada. 

 

 

Neste comentário L4 destaca a tese apontando para a clareza da opinião proposta e 

este fato aliado à boa argumentação desenvolvida pelo locutor caracteriza como um texto 

argumentativo em Química. Destaca a aplicação dos conhecimentos da Química, por meio das 

palavras chaves “elétrons” e “átomos” e, o esquema do texto, subdividido em introdução 

(definição das técnicas e conhecimentos da Química), desenvolvimento (sustentação da tese 

através de argumentos objetivos sobre a irradiação dos alimentos) e conclusão (posicionamento 

favorável à aplicação da irradiação nos alimentos). 

O modelo de controle elaborado pelo participantes L4 contém os seguintes critérios 

de controle: I - estrutura coerente com a tipologia textual, observação da tese, argumentação e 

conclusão; II - norma culta à presença de conectores linguísticos que harmoniza o texto e de 

coerência das ideias; III - clareza das ideias. Fazendo a relação entre o comentário e o modelo 

de controle verifica-se que o critério de controle I e II foram amplamente explorados enquanto 

que a II não está contido em seu comentário. Este modelo de controle recebeu os indicadores: 

A; PC; PC; PC; PC; C; C; A; A; A, ocupando o nível 5 de desenvolvimento para o modelo de 

controle, nesta classificação o nível 1 possui oito indicadores ausentes (A). 
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A Tarefa 1 (T1) apresentou a primeira questão relacionada à descrição detalhada do 

planejamento para a escrita do texto argumentativo sobre “irradiação dos alimentos”. Para este 

item foram observados os cadernos de registros L1, L2, L4 e L9. As operações que constam no 

modelo da ação são os itens apresentados no planejamento sendo personalizados, ou seja, 

alinhados ao tema proposto e às características propostas pela Tarefa.  

O participante L4 elaborou seu planejamento baseado nos seguintes pontos: (a) 

levantamento de elementos para definir a tese (vantagens e desvantagens do uso da irradiação 

dos alimentos), (b) seleção dos conhecimentos da Química relacionados ao tema (ligação 

química, reação química, radicais livres) e (c) desenvolvimento das ideias. Em seguida destacou 

sua (d) tese (favorável ao uso da irradiação dos alimentos), a (e) observação do padrão da língua 

portuguesa e do (d) público leitor (estudantes do ensino médio, calouros do ensino superior e o 

cidadão comum). O modelo da ação proposta por L4 é formado pelas operações: - (a) 

levantamento do conhecimento prévio do tema; (b) organização das ideias e posicionamento da 

tese; (c) sustentação da tese defendida por meio de argumentação valida e coerente; (d) 

fechamento das ideias; (e) organização do texto, obedecendo as características da tipologia do 

texto; (f) revisão e observância do texto e norma culta (grafia), este possui nível 5 de 

desenvolvimento no qual o nível 1 possui sete operações ausentes (A). Assim, L4 não 

contempla em seu planejamento apenas o item “e”, este poderia ser representado pelo esquema 

do texto baseado no modelo Toulmin. 

Os participantes L1, L2 e L9 utilizaram o esquema do texto para atuar enquanto 

planejamento e dessa maneira, encontram-se ausentes as operações: OP2 (prever as 

características do interlocutor; OP6 (observar a norma padrão do português.); OP8 (acompanhar 

o planejamento); OP9 (comparar o texto e o planejamento) e; OP10 (ajustar, reescrever, refazer 

o que for conveniente). Segue o exemplo do planejamento do participante L1 (Figura 8). 
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Figura 8: Caderno de registro – planejamento do texto “irradiação de alimentos” participante L1 

 
Fonte: Pesquisa realizada. 

 

 

A escrita do texto argumentativo em Química foi a segunda questão da Tarefa 1, 

foram analisados o nível de desenvolvimento (Quadro 18) dos participantes: L1, L2, L4, L5, 

L7 e L9. Os planejamentos não escritos no caderno de registro ocasionaram os critérios de 

controle: CT8 (o texto possui componentes do planejamento?); CT9 (o texto encontra-se 

estruturado segundo o planejamento?) e; CT10 (o texto apresenta alterações em comparação ao 

planejamento?) ausentes nos participantes L5 e L7. 

 

Quadro 18: Caderno de registro, Tarefa 1- nível de desenvolvimento do texto argumentativo em Química. 

Participante Nível CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 

L 1 N2 S S P S S P S S S N 

L 2 N2 S S P S S P S S S N 

L 4 N3 S S S S S S S S S N 

L 5 N1 S S P S S P S A A A 

L 7 N1 S S S S S S S A A A 

L 9 N2 S S P S S P S S S N 

Fonte: Pesquisa realizada 

Legenda: S- sim, N- não, A- ausente, P- parcialmente 

 

Os participantes L1, L2, L4 e L9 apresentam o mesmo nível de desenvolvimento 

(nível 2), inclusive os mesmos critérios de controle com indicador P (parcialmente): CT3 (a 

tese defendida utiliza justificativas baseadas nos conhecimentos da Química?); CT6 (o texto 

segue a norma padrão do português?). 

Ao analisar o texto elaborado pelos participantes L1, L2, L4 e L9 observou-se que 

tanto a tese quanto a sua sustentação utilizam os conhecimentos da área da Química de maneira 
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superficial uma vez que, fazem uso de uma explicação simples sobre a radiação direcionando 

para as consequências causadas aos microrganismos e à estrutura molecular dos alimentos e 

seus efeitos na saúde humana. Pode ser observado neste trecho do texto elaborado pelo 

participante L2 (Figura 9). 

 

Figura 9: Caderno de registro – trecho do texto “irradiação de alimentos” participante L2 

 
Fonte: Pesquisa realizada 

 

Quanto aos elementos que compõem o critério CT6 referente aos itens selecionados 

para avaliação da aplicação das normas do português escrito (precisão vocabular, concordância 

nominal e verbal, acentuação, pontuação, ortografia, coerência e coesão) o destaque recaí sobre 

a acentuação, concordância nominal/verbal e coesão. Foram localizados erros básicos de 

acentuação em palavras de uso comum tais como “utensílios” e “matéria” entre outras. Segue 

trecho do texto do participante L1 (Figura 10). 

 

Figura 10: Caderno de registro – trecho do texto “irradiação de alimentos” participante L1 

 

Fonte: Pesquisa realizada 
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4.4.2 Etapa material ou materializada – Tarefa 2 

 

Após o registro dos comentários sobre a Tarefa 1 (T1) os participantes passaram 

para a execução da Tarefa 2 (T2). Esta ocorreu de maneira individual e com a utilização da 

pesquisa efetuada anteriormente pelos participantes L1, L4, L6 e L7. Durante a elaboração do 

texto, observou-se que os participantes estavam atentos ao planejamento e que houve um 

trabalho mais concentrado. Os demais participantes alegaram que a pesquisa sobre o tem para 

a produção não estavam de posse no momento e assim, não possuíam subsídios para a 

elaboração das justificativas para sustentação da tese e para a produção do planejamento. 

O nível de desenvolvimento do planejamento para a elaboração do texto 

argumentativo em Química para o tema “uso do PVC (policloreto de polivinilo)” apresentou os 

níveis: nível 1, com seis operações ausentes, participante L7; nível 2, com cinco operações 

ausentes, participantes L1 e L6 e, nível 3 com todas as operações presentes, participante L4 

(Figura 11) apresentou a sequência: PC;PC;PC;PC;PC;C;PC;C;C;C. 

 

Figura 11: Caderno de registro – planejamento Tarefa 2 (T2) participante L4 

 
Fonte: Pesquisa realizada 
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O destaque entre as operações com maior índice de ausência (4/4A entre os 

participantes da Tarefa 2) foram: OP8 (acompanhar o planejamento); OP9 (comparar o texto e 

o planejamento) e; OP10 (ajustar, reescrever, refazer o que for conveniente), as operações 

direcionadas à revisão do texto.  

O nível de desenvolvimento para o texto argumentativo em Química com o tema 

“uso do PVC (policloreto de vinilo)” foi: L4 - nível 1 (2P 7S 1N); L1 – nível 2 (1P 9S); L6 

nível 2 (1P 8S 1N) e, L7 nível 3 (9S 1N). A quantidade de indicadores do tipo N (resposta 

negativa) foi resultado do critério CT10 (o texto apresenta alterações em comparação ao 

planejamento?) apenas L1 apresentou alterações entre o planeamento e texto escrito. 

Analisando o texto elaborado pelo participante L4 (Figura 12), observou-se que a 

identificação da temática é fácil e clara (CT1). A linguagem empregada (CT2) no texto aponta 

para interlocutores com conhecimentos de ensino médio, no entanto, o emprego do termo 

“polimerização” e “VCM” que exigem informações da área da Química para compreender o 

processo de transformação do dicloreto de etileno no gás VCM, traduzido para o português 

policloreto de vinilo, que a partir da polimerização (combinação de várias molécula em uma 

única molécula) por suspensão (é um tipo de mistura formada por uma ou mais fases) e por 

emulsão (dispersão coloidal de um líquido em outro). A tese defendida utiliza conhecimentos 

da Química (CT3) pois apresenta o cádmio e do chumbo como possíveis riscos de contaminação 

do meio ambiente porém sem comprovações, este elementos são apresentados no apoio, onde 

a composição química do PVC é descrita.  

O esquema do texto auxilia na identificação dos seguintes elementos do modelo 

Toulmin (CT4): dado, garantia, apoio, qualificador modal, refutação e conclusão. Além disso, 

o texto permite a elaboração de um esquema de proposta do texto devido a sua estrutura (CT5). 

Quanto à norma padrão do português (CT6), não foram observados desvios na: (a) precisão 

vocabular, (b) concordância nominal e verbal, (c) acentuação, (d) pontuação, (e) ortografia, (f) 

coerência e (g) coesão. 

Quanto aos elementos do texto argumentativo (CT7), não foram localizados verbos 

utilizados nos textos argumentativos, o participante L4 usou o verbo “ser” no sentido de 

indicadores de posições oficiais e afirmações positivas. Foram localizados poucos operadores 

argumentativos e, por fim a estrutura da organização das ideias iniciou-se pela apresentação do 

tema e o uso do PVC no exterior e no Brasil logo após, apresentou a composição química e o 

processo de produção do polímero bem como a presença do cádmio e do chumbo, concluindo 

com a defesa de que não há evidências da contaminação do ambiente por esses elementos. 
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Por fim, relacionando o texto do participante L4 e o planejamento observou-se que 

o esquema do texto possui uma aplicação generalizada, no entanto, deveria haver um 

direcionado ao tema proposto contendo a organização geral do texto a ser elaborado, dessa 

forma, possui o indicador P (parcialmente) para o CT 8 (o texto possui componentes do 

planejamento?) e para o CT 9 (o texto encontra-se estruturado segundo o planejamento?). O 

último critério de controle (CT10) não apresenta alterações no texto quando comparado ao 

planejamento. 

 

Figura 12: Caderno de registro – esquema do texto “o uso do PVC (policloreto de vinilo)” do participante L4 

elaborado pelo pesquisador. 

Fonte: Pesquisa realizada 
 

A última fase ocorreu a partir das considerações finais do pesquisador sobre a 

Experiência Formativa. Houve comentários dos participantes acerca dos pontos positivos, em 

destaque a importância do tema enquanto conhecimento profissional e sua aplicação em sala de 

aula e, como ponto negativo o pouco tempo para a realização da experiência assim como a baixa 

participação dos estudantes, pois não ocorreu assiduidade e a continuidade esperada. O controle 

final ocorreu com a aplicação do questionário para os seguinte eixos: (a) da Base Orientadora 

da Ação (BOA), (b) da solução das tarefas e (c) da Experiência Formativa.  

 

O uso do PVC Apesar de avaliações 

exaustivas. 

Não apresenta riscos na 

utilização do cádmio e do 

chumbo em sua composição. 

- Segundo em volume de produção. 

- Aplicação no Brasil: tubos e conexões, 

laminados rígidos e flexíveis, calçados, 

embalagens, fios e cabos, perfis e outras 

aplicações específicas. 

- Aperfeiçoamento do processo de 

síntese pela indústria química. 

 

Pelo volume de produção há dificuldade 

em substituir no mercado e na indústria. 

- Produto sintético (polímero), de fórmula 

CH2CHCl sintetizados a partir da 

polimerização do VCM em suspensão 

(aproximação 80%) e a polimerização em 

emulsão. 

- Cloro fator de distinção entre o PVC e os 

demais polímeros. 

- Produzido a partir de sal marinho (57%), 

bastante utilizado na Europa no setor de 

construção civil e, e os demais 43% pelo 

gás natural e da nafta do petróleo. 
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4.4.3 Controle final – questionário: eixo Base da Orientação da Ação (BOA) 

 

Durante os três encontros a Base Orientadora da Aça (BOA) foi questionado aos 

participantes sobre o seu processo de elaboração e as comparações efetuadas entre os 

participantes e o pesquisador. A análise da questão 1 (Q1) apontou que 8/9 (89%) dos 

participantes efetuaram alterações de ampliação nos itens propostos pela BOA. Para o modelo 

do objeto (Quadro 19) houve 3/9 (33%) participantes que alteraram este item, categorizados 

em: (a) inclusão da utilização dos conhecimentos da área da Química, como pode ser observado 

no participante L5 que além disso incluiu o tipo de linguagem (texto) e alterou a intenção de 

defender para justificar, talvez influenciado pelos elementos do modelo Toulmin; e, (b) 

ampliação do conceito, conforme L8, onde apontam-se enquanto ampliações: (a) texto 

argumentativo (seleção do tipo de linguagem e tipologia textual) e, (b) a intencionalidade 

(influenciar e convencer o leitor), no entanto não incluiu os conhecimentos da Química tão 

enfatizados na primeira versão. 

 

Quadro 19: Modelo do objeto – comparativo da prova pedagógica, caderno de registro e questionário. 

Participantes L5 e L8. 

Participante Prova pedagógica Caderno de registro Questionário – alteração proposta 

L5 

É a defesa de um 

argumento pré-existente 

sobre a química como 

teorias, teses, postulados, 

regras e suas exceções ou 

até mesmo a respeito de 

suas aplicações. 

É um texto que seve para 

justificar um determinado 

estudo da química, 

utilizando de teorias e 

experimentos para 

concretizar sua ideia. 

De início pensamentos em fazer um 

texto argumentativo como qualquer 

outro, entretanto se esquecemos do 

detalhe de que era um texto de 

química. 

L8 

Seria utilizar os 

conhecimentos da química 

para sustentar hipóteses 

realizadas as sustâncias. 

Texto argumentativo é 

aquele que defende, 

sustenta uma hipótese com 

o uso de argumentos, a fim 

de influenciar e convencer o 

leitor. 

Sim, estruturei mais o texto na 

definição. 

Fonte: Pesquisa realizada 

 

 

Para o modelo da ação houve alteração na ordem de 6/9 dos participantes 

destacando-se a inclusão dos itens: definição do público alvo; mais etapas; detalhamento do 

processo de elaboração do texto; pesquisa sobre o tema e sobre refutação da tese. Nota-se nos 

participantes L2 e L4 o aprimoramento quanto à organização através da distribuição das 

operações em etapas ao invés de um texto além disso propôs ações claras, objetivas e bem 

definidas. Enquanto que os participantes L6 e L7 ampliaram seu modelo da ação com mais 

etapas e tornaram mais objetivas as operações. Em L8 e L9 observou-se uma maior definição, 
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no entanto, o foco maior foi a escrita do texto e etapas fundamentais não foram acrescentadas. 

O comparativo do nível de desenvolvimento do modelo da ação entre a prova pedagógica e o 

caderno de registro destaca uma diminuição de nove itens ausentes, L2 apresentou cinco itens 

ausentes a menos enquanto que L4 quatro itens a menos.  

O modelo de controle foi alterado por 5/9 (56%) dos participantes através da 

introdução de itens categorizados em: aplicação dos conhecimentos da área da Química, 

inclusão de mais critérios, modificação dos critérios e verificação dos elementos de um texto 

argumentativo. Seguem exemplos das alterações comparadas dos participantes L1, L4 e L7 

(Quadro 20) que participaram dos três encontros. 

 

Quadro 20: Modelo do controle – comparativo da prova pedagógica, caderno de registro e questionário. 

Participantes L1, L4 e L7. 

Participante Prova pedagógica Caderno de registro 
Questionário – 

alteração proposta 

L1 

Validade do conhecimento 

científico utilizado, coerência 

textual e relevância dos 

argumentos. 

Linguagem clara; Ideias bem 

organizadas; Argumento bem 

trabalhados; Respeito aos direitos 

humanos; Linguagem voltada ao 

público alvo; Fundamentação 

teórica coerente; Utilização de 

exemplos; Sugestão de solução 

do problema. 

No diagnostico inicial 

eu não fiz essa parte. 

L4 

Na correção de um texto 

argumentativo deve-se considerar 

se há uma abordagem da temática 

em questão ou tangenciamento do 

tema. Precisa-se evidenciar 

elementos que estejam além do 

senso-comum ou de “achismos” 

do auto do texto, é fundamental 

observar a argumentação 

científica, de forma que esteja 

coerente com as enunciações feitas 

e com veracidade dos conceitos 

científicos. É importante observar 

se as conexões feitas fomentam o 

tema e posição defendidas. Deve-

se evidenciar também se há a 

estrutura de um texto 

argumentativo ou apenas 

expositivo (sem discussão). 

I: Estrutura coerente com a 

tipologia textual a observação da 

tese, argumentação e conclusão; 

II: Norma culta e a presença de 

conectores linguísticos que 

harmoniza o texto e de coerência 

das ideias; III: Clareza das ideias. 

No diagnóstico inicial, 

defini como critérios 

essenciais a estrutura 

padrão do texto 

argumentativo o que 

tornou o texto pobre em 

Química. 

 

L7 

- Coerência nos argumentos; - 

Domínio do conteúdo abordado, 

demonstrando conhecimento 

científico/químico; - Coesão 

textual; - estrutura do texto, como 

os argumentos estão dispostos. 

Possuir um ponto de vista; 

Possuir argumentos que 

defendem esse ponto de vista; 

Possuir séries de explicações que 

o justifiquem; Baseia-se na 

persuasão; É identificada a 

problemática. 

A ideia central foi 

praticamente mantida. 

Fonte: Pesquisa realizada 
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As respostas ao questionários dos participante L1, L4 e L7 apontam poucas 

mudanças, inclusive L1 afirma não ter criado os critérios do modelo de controle no entanto, 

elaborou ao responder na prova pedagógica sobre quais itens seriam avaliados para caracterizar 

o texto em argumentativo e na área da Química. L4 acrescentou a observação sobre a aplicação 

dos conhecimentos da Química e, L7 respondeu que manteve a ideia inicial. 

O comparativo entre a prova pedagógica e o caderno de registro apontam melhorias 

sob o aspecto da sistematização, tendo em vista a organização em tópicos claros e objetivos 

passíveis da adoção de indicadores para sua análise, visto principalmente no participante L4. 

Outro ponto é o acréscimo de itens a exemplo do participante L1 que na prova pedagógica 

apresentou três critérios e no caderno de registro incluiu cinco itens. Destaca-se ainda, que 

ambos os participantes não apontaram para a presença dos conhecimentos da Química apesar 

de apresentarem a necessidade dentro do modelo do objeto. Observou-se ainda, que o 

planejamento e a revisão não são itens presentes neste ponto, pode-se levar em consideração 

que o acesso aos itens não seriam possíveis pois o produto final, ou seja o texto, é o material 

disponível para análise, a não ser que estes itens fizessem parte dos comandos solicitados. 

Os critérios utilizados pelo participante L1 na prova pedagógica podem ser 

distribuídos em três categorias: (a) conhecimento científico, (b) norma padrão do português 

escrito, (c) tipologia do texto argumentativo; no caderno de registro a quantidade de critérios 

aumentou dos três critérios para sete, elaborados de maneira mais clara e objetiva além de poder 

ser aplicado em outras áreas do conhecimento. Quanto ao uso do conhecimento da área da 

Química, o modelo do objeto apresenta esta dimensão. No entanto, nos critérios apresenta-se 

no contexto de uma fundamentação teórica coerente. 

A reestruturação proposta pelo participante L4 inicia pela forma de apresentação 

dos critérios, na prova pedagógica encontrava-se descritas em um texto tornando-se prolixo, já 

no caderno de registro houve a modificação da estrutura de texto para tópicos enumerados de 

maneira clara e objetiva mantendo a ideia principal. O eixo I trata das caracterização da 

tipologia textual argumentativa destacando a tese, a argumentação e a conclusão onde a 

aplicação dos conhecimentos da área da Química não são citados porém, o modelo do objeto 

enfatiza sua utilização; o segundo eixo destaca a aplicação da norma padrão do português 

escrito enquanto que, o terceiro tópico destaca a clareza das ideias. 

O participante L7 apresentou na prova didática critérios direcionados às linhas da 

aplicação da norma padrão do português escrito, utilização do conhecimento científico e da área 

da Química e do uso das características do texto argumentativo enquanto que, no caderno de 
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registro os critérios priorizaram itens relacionados à estrutura do texto argumentativo ficando 

subentendido a aplicação dos conhecimentos científicos e da área da Química nas “explicações” 

que “justificam” os “argumentos” para “defender um ponto de vista”, nota-se ainda, que a 

aplicação da norma padrão do português escrito não aparece, outros participantes também não 

incluem este item talvez por entender que o componente curricular da Língua Portuguesa é o 

responsável por esta área ou, por ser um item básico do processo de escrita. 

As alterações nestes três participantes são visíveis e chama a atenção o caráter 

generalizado dos critérios de controle pois aplicam-se a qualquer área de conhecimento 

científico, além da sistematizam das ideias iniciais, fixando nos eixos propostos pelo modelo 

do objeto. Observou-se ainda que o planejamento e a revisão não são itens presentes, uma vez 

que o planejamento necessitar ser solicitado como pôde ser observado durante a aplicação da 

prova pedagógica os participantes por explosão de ideias desenvolvem a escrita do texto. A 

revisão também ocorre nos mesmos moldes, à medida que escreve se revisa perdendo a noção 

do todo. 

A habilidade argumentar foi definida na prova pedagógica e no caderno de registro, 

segundo o questionário 5/9 (56%) dos participantes alteram a segunda versão. O participante 

L2 incluiu os conceitos de: persuasão, contradição e argumentação. Enquanto que L3, não 

alterou a definição em si, mas destacou a importância do planejamento no processo de 

elaboração do texto. O processo de elaboração dos argumentos foi a alteração do participante 

L5 que, apontou para a importância da defesa da tese a partir da pesquisa dos dados. L6 

comentou sobre a facilidade da elaboração do texto com a utilização da Base Orientadora da 

Ação (BOA) e do planejamento. Por fim, L7 fez poucas alterações tendo em vista que a ideia 

principal foi mantida. 

Analisando a prova pedagógica e o caderno de registros, o participante L1 no 

questionário apontou que não houve alterações mas, o caderno de registro traz uma definição 

que inclui a intenção de convencimento do interlocutor. L2 por sua vez manteve a intenção de 

convencimento e defesa de um posicionamento. O participante L3 apresentou uma ampliação 

em sua definição que, na prova pedagógica “argumentar é defender uma determinada ideia 

baseada em fatos” para “convencer a respeito de uma ideia utilizando dados, fatos e observações 

para tanto é importante conhecer o público que você tentará convencer e ter claro o objetivo”. 

A definição do participante L4 não sofreu modificações. 

O participante L5 não apresentou alterações significativas, mantendo a ideia de 

defesa de uma “linha de pensamento” e incluindo a utilização dos dados para sustentação da 



130 

 

 

 

tese. Para o participante L6 argumentar relacionava-se à discutir e foi alterado para convencer 

a partir de uma tese baseada em conceitos e conhecimentos práticos. “Argumentar é apresentar 

justificativas e explicações coerentes em defesa de um posicionamento”, esta é a definição 

utilizada pelo participante L7, em seu caderno de registro apresentou “argumentar consiste em 

persuadir o receptor com base em justificativas e conhecimentos que defendam seu ponto de 

vista” observa-se uma reformulação significativa incluindo o conceito de persuasão. Por fim, o 

participante L8 não propôs alterações e o participante L9 adotou a definição de argumentar 

como exposição de “...um pensamento, seja de forma verbal ou textual, uma posição a respeito 

de um determinado tema”, em seu caderno de registro destaca a habilidade argumentar enquanto 

“saber apresentar/defender fatos e ideias próprias acerca de um determinado tema”. 

Sobre o processo de elaboração da Base Orientadora da Ação (BOA) para a ação 

escrever textos argumentativos em Química, os participantes classificaram em: importante (5/9 

ou 56%), muito importante (3/9 ou 33%) e de importância média (1/9 ou 11%). Os comentários 

foram distribuídos em quatro categorias: (a) conhecimento profissional (2/9 ou 22%), o 

participante L1 destacou que a BOA representa um “... um modelo extremamente útil para a 

vida do estudante”; (b) instrumento de auxílio na escrita do texto (1/9 ou 11%), o comentário 

do participante L2 destacou a facilidade da escrita do texto a partir da BOA por aqueles que 

possuem dificuldade no entanto, para “pessoas mais habilidosas pode ser um desperdício de 

tempo”; (c) aplicação restrita (1/9 ou 11%), neste caso, o participante L5 salienta sobre a 

importância da BOA no processo de escrita porém, “... nem todo texto argumentativo necessite 

dele (BOA).”; (d) elaboração do texto (6/9 ou 67%), neste os participantes ressaltam a aplicação 

da BOA no processo de elaboração, nos comentários destacam-se: estabelecer critérios de 

desenvolvimento do texto; identificação da linha de pensamento do escritor; base para análise 

do próprio texto e do texto de terceiros; seleção: dos dados, justificativas, apoios, refutação e 

conclusão; e, segundo o participante L7 “... excelente estratégia prática, de modo a minimizar 

erros no decorrer da escrita”. 

A Base Orientadora da Ação (BOA) para a ação escrever textos argumentativos em 

Química foi comentado pelos participantes segundo duas linhas, facilidades e dificuldades. As 

facilidades ressaltadas são (a) diminuição do tempo de planejamento; (b) sistematização do 

processo de escrita do texto; (c) auxilia no raciocínio argumentativo. Segue o comentário do 

participante L6 “... quando escrevi o texto antes da BOA e do planejamento, o mesmo 

apresentava-se incompleto, eu mesmo li e não consegui observar a relação do meu 

posicionamento com os argumento sutilizados. A BOA e o planejamento foram ótimos para 
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organizar a linha de pensamento”. As dificuldades apresentadas no processo de elaboração da 

BOA foram a sistematização dos argumentos e o tempo utilizado para elabora o planejamento 

e a escrita do texto. No que diz respeito à aplicação da BOA os participantes apontaram 

enquanto dificuldades: (a) aplicação dos conhecimentos da área da Química; (b) organização e 

escolha dos dados; (b) seleção da refutação para a tese defendida; e, (c) adequação da linguagem 

e dos argumentos diante do interlocutor. 

 

4.4.4 Controle final – questionário: eixo solução das tarefas 

 

Sobre a elaboração do texto na prova pedagógica, todos os participantes afirmaram 

fazer alterações. No que diz respeito à melhoria na organização do texto, os participantes L1 e 

L8 destacam respectivamente: “alteraria a fundamentação teórica usada nos argumentos e a 

organização do texto em geral” e, “alteraria a quantidade e o encadeamento dos argumentos 

pois através do planejamento entendi essa necessidade”. A elaboração dos argumentos é 

apontada pelos participantes L1, L2 e L3 a alteração em destaque é o aprofundamentos das 

justificativas e apoio mediante a inclusão dos conhecimentos científicos e da área da Química, 

este último é mencionado também pelos participantes L4, L5 e L7. Por fim, os participantes L6 

e L9 apontam a elaboração de uma BOA e de um planejamento para auxiliar no processo de 

elaboração do texto. 

O planejamento para a escrita do texto argumentativo em Química foi modificado 

por todos os participantes. As alterações foram distribuídas nas categorias: (a) argumentos (5/9 

ou 56%): melhoria no processo de elaboração das justificativas e apoios baseados nos 

conhecimentos da área de Química; (b) inclusão de operações (2/9 ou 22%), os participantes 

L3 e L7 na prova pedagógica apresentaram respectivamente duas e quatro operações, no 

caderno de registro L3 utilizou três operações mais clara e objetivas e no contexto das três 

etapas principais da escrita de um texto: planejar, escrever e revisar e, o participante L7 

salientou dez operações priorizando: o planejamento das justificativas visando a temática, a 

norma padrão do português escrito e o esquema do texto; (c) planejamento do texto (2/9 ou 

22%), apontado pelos participantes L8 e L9 pois estes não elaboraram um durante a prova 

pedagógica ao elaborar o texto argumentativo em Química sobre “uso dos agrotóxicos”. 

Os comentários sobre a utilização do planejamento na elaboração dos textos 

argumentativos em Química nas Tarefa 1 e 2 encontram-se distribuídos em duas linhas, 

facilidades e dificuldades. O participante L1 sobre as facilidades destacou a aplicação do 
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planejamento como modelo de avaliação e a melhoria da organização das ideias, esta última 

facilidade é apontado por 4/9 (44%) dos participantes. Quanto a contribuição no processo de 

elaboração do texto (6/9 ou 67% do participantes) ressalta-se: (a) diminuição da quantidade de 

erros; (b) objetividade do texto; (c) potencialização do tempo de escrita; (d) coesão e coerência 

textual. 

As dificuldades enfatizadas pelos participantes sobre o uso do planejamento foram 

mescladas com os problemas de escrita do texto. Cada participante ressaltou um tópico: (a) a 

identificação das características do interlocutor visando o desenvolvimento do raciocínio 

argumentativo e a adaptação da linguagem do texto; (b) a pesquisa sobre as garantias e apoios 

para a sustentação da tese; (c) o tempo empregado na elaboração do planejamento; (d) a escrita 

do texto diante do acompanhamento do planejamento; (e) o próprio processo de elaboração do 

planejamento; (f) a ordem das operações no planejamento; (g) a necessidade de pesquisa sobre 

o tema; e (h) a buscar e organização dos argumentos. 

Quanto à aplicação do modelo Toulmin no processo de elaboração do texto 

argumentativo, os participantes elencaram três dificuldades em ordem decrescente. Os 

elemento do modelo Toulmin destacados na 1ª ordem foram: apoio (2/9 ou 22%), garantias (2/9 

ou 22%), dados (1/9 ou 11%), refutação (1/9 ou 11%) e outros (3/9 ou 33%); na 2ª ordem: 

refutação (3/9 ou 33%), apoio (2/9 ou 22%), qualificador (2/9 ou 22%), dados (1/9 ou 11%), 

garantias (1/9 ou 11%); e, 3ª ordem: refutação (3/9 ou 33%), apoio (2/9 ou 22%), conclusão 

(2/9 ou 22%), garantias (1/9 ou 11%) e outros (1/9 ou 11%). Unindo as três ordem os elementos 

em destaque são: refutação (7/27 ou 26%), apoio (6/27 ou 22%), garantias (4/27 ou 19%), 

conclusão (4/27 ou 15%), conclusão (2/27 ou 7%), dados (2/27 ou 7%) e outros 4/27 ou 19%). 

Os participantes comentaram positivamente sobre as melhorias proporcionadas 

através da utilização do modelo de Toulmin, ressaltaram dois pontos: (a) o auxílio ao processo 

de escrita do texto, citado por 7/9 (78%) dos participantes e, (b) 2/9 (22%) indicam que a 

organização das ideias O participante L4 comentou que “o modelo de Toulmin certamente será 

seguido na elaboração dos meus textos argumentativos que vierem posteriormente”.  

A pesquisa desenvolvida por Sá et al (artigo 2014) destaca que existe uma má 

impressão no que diz respeito ao emprego do modelo de Toulmin (2006) em contraste às 

pesquisas propostas por Jorge e Puig (2000) e Petit e Soto (2002) no sentido de ensinar a 

argumentar utilizando modelos de argumentação e apresentam sucesso na elaboração ou 

reconfiguração desta habilidade.  
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4.4.5 Controle final – questionário: eixo Experiência Formativa 

 

A avaliação da Experiência Formativa obteve 8/9 indicações de positiva dos quais 

apenas o participante L7 fez um comentário “como seremos futuros professores, essa 

experiência foi uma oportunidade de sermos treinados para futuramente treinar também nossos 

alunos” e, 1/9 classificou como parcialmente positiva. Os comentários sobre os pontos positivos 

foram: (a) auxílio no processo de elaboração do planejamento; (b) estratégia diferenciada para 

trabalhar conhecimentos da área de Química; (c) planejar a escrita do texto argumentativo em 

Química; e, (d) um modelo de planejamento através da Base Orientadora da Ação (BOA). Estes 

foram os comentários em 1º ordem de escolha, na 2ª e 3ª ordem apresentam-se a elaboração da 

BOA para a ação escrever textos argumentativos em Química e, a melhoria da qualidade do 

texto argumentativo em Química. 

Os pontos negativos listados pelos participantes seguiu a estratégia das três 

respostas em ordem de prioridade. Dois participantes não comentaram este item e na primeira 

ordem os destaques foram: (a) a falha de comunicação do pesquisador quanto à importância do 

texto argumentativo em Química e sua aplicação em sala de aula, à apresentação da proposta 

com poucas informações; (b) sobre a Experiência Formativa no sentido de requer mais tempo 

e pesquisa para resolução das proposições; e, (c) a assiduidade dos participantes limitando as 

discussões. A segunda e terceira ordem das respostas podem ser categorizadas em: (a) 

necessidade de efetuar pesquisas sobre os temas das Tarefas, (b) dificuldade de compreensão 

da proposta; (d) ampliação da quantidade de encontros para ampliar a prática da elaboração dos 

textos argumentativos em Química; (e) a elaboração da Base Orientadora da Ação; (f) o acesso 

ao material de apoio e textos sobre os temas; (g) inserção do pesquisador no ambiente virtual 

da UFRN; (h) grupo de participantes pequeno; (i) falha na comunicação sobre os procedimentos 

a serem desenvolvidos de modo não presencial e (j) o tempo utilizado para elaboração do texto 

a partir da orientação. 

As pesquisas no contexto da aplicação da Teoria da Formação Planejada das Ações 

Mentais e dos Conceitos (TFPAMC) em Experimentos Pedagógicos apresentam-se promissoras 

tanto para o objetivo de investigar as habilidades cognitivo linguísticas, como os estudos 

desenvolvidos por Pereira (2013), Araújo (2014), Andrade (2017) outro destaque é a aplicação 

dos instrumentos de coleta de dados: (a) observação, (b) prova pedagógica, (c) questionário, e 

(d) tarefas, favorecendo a análise quantitativa e qualitativa do processo de assimilação sob 

várias linhas investigativas. 
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4.4.6 Avaliação do encontro 

 

A aplicação das Tarefas 1 e 2 proporcionou aos estudantes a aplicação da Base 

Orientadora da Ação (BOA) na solução de situações problemas envolvendo questões 

relacionadas ao conhecimento da área da Química. Houve dificuldades quanto no 

desenvolvimento das atividades não presenciais que influenciaram no processo de elaboração 

do texto argumentativo em Química tendo em vista a necessidade de fundamentação da tese 

proposta. A ausência de participantes também causou transtornos pois diminuiu o volume de 

dados coletados e a possibilidade de desenvolver análises comparativas dos instrumentos nos 

três encontros. 

No entanto, a Experiência Formativa cumpriu com os objetivos elencados 

proporcionando dados para a análise das etapas selecionadas no contexto da Teoria da 

Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC) e a avaliação de sua 

aplicação através do questionário.  

 

Em síntese, o presente capítulo proporcionou a descrição dos resultados obtidos a 

partir do desenvolvimento da Experiência Formativa dentro de cada etapa do processo. O 

objetivo foi descrever o eventos e apresentar os dados coletados mediante a aplicação dos 

instrumentos: (a) observação, (b) prova pedagógica, (c) caderno de registro e (d) questionário. 

O diagnóstico inicial proporcionou a obtenção do nível de desenvolvimento da Base 

Orientadora da Ação (BOA) e a fundamentação teórica sobre: (a) a argumentação nas Ciências 

e no ensino, (b) o modelo argumentativo proposto por Toulmin, (c) a orientação segundo a 

Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC), exposição 

necessária para a efetuação da pesquisa do modelo do objeto, da ação e do controle para ação 

escrever textos argumentativos em Química. 

A etapa de elaboração da Base Orientadora da Ação (BOA) para a ação em estudo 

contou com a discussão do processo de reconfiguração da BOA assim como proporcionou a 

aplicação da BOA em uma situação que o próprio participante executou sem a utilização da 

BOA (prova pedagógica). Os resultados dessa etapa possibilitou a relação entre o nível de 

desenvolvimento da BOA diante das dimensões do modelo do objeto, das operações do modelo 

da ação e, dos critérios do modelo e controle.  

A última etapa, material ou materializada, oportunizou a aplicação da BOA em duas 

situações: (a) uma análise comparativa em dupla dos itens dos modelos do objeto, do controle 
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e da ação, e a relação entre a BOA e o texto elaborado na Tarefa 1 (T1) e (b) a utilização da 

BOA revisada para a execução da Tarefa 2 (T2). Com a aplicação do questionário e as anotações 

do caderno de registro foi possível explorar: (a) a reconfiguração da BOA; (b) as transformações 

no processo de elaboração do texto argumentativo em Química; e (c) o desenvolvimento da 

Experiência Formativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho, buscou-se discutir o desenvolvimento de uma Experiência 

Formativa com nove licenciandos em Química, através da a elaboração e aplicação da 

orientação para a ação escrever textos argumentativos em Química. Esta pesquisa possibilita a 

elaboração e/ou ampliação da Base Orientadora da Ação (BOA) para a ação em estudo além 

de, auxiliar na produção do conhecimento científico, através da produção de artigos e textos 

para divulgação científica e, proporcionar a aquisição de uma nova estratégia de aprendizagem 

a ser aplicada nas futuras aulas de Química.  

A inovação consiste em analisar a elaboração e aplicação de uma orientação para a 

ação escrever textos argumentativos em Química, entrelaçando a produção de textos 

argumentativos, conhecimentos da área da Química e a Teoria da Formação Planejada de Ações 

Mentais e dos Conceitos (TFPAMC) proposta por Galperin. O estudo foi estruturado a partir 

da busca de fatores que atuam na reconfiguração da orientação para a ação em estudo diante de 

uma Experiência Formativa. Desta maneira, selecionou-se três objetivos específicos permitindo 

confirma a tese de que uma Experiência Formativa, fundamentada na TFPAMC, pode 

contribuir com a reconfiguração da orientação para a ação escrever textos argumentativos em 

Química num grupo de futuros professores desse componente curricular da Educação Básica. 

O primeiro objetivo específico propunha caracterizar a Base Orientadora da Ação 

(BOA) da ação escrever textos argumentativos para aprender Química de licenciandos em 

Química. Este teve início com a revisão bibliográfica a fim de verificar trabalhos na linha de 

estudo de textos argumentativos em Ciências e voltados para a área de conhecimento da 

Química, notou-se que o campo de análise do discurso é amplo e que a análise da produção de 

textos concentra-se na transcrição das falas entre professores e alunos em aulas de Ciências, 

sendo assim, há uma baixa produção no que diz respeito ao texto argumentativo em Química.  

No entanto, constatou-se a aplicação do modelo argumentativo proposto por 

Toulmin (2006) adaptado para a análise dos argumentos através da identificação dos elementos 

constituintes de um argumento, apesar de suas limitações é um modelo eficaz e neste trabalho 

foi adaptado para identificação dos argumentos no texto e, elaboração do esquema do texto 

argumentativo em Química. Outro destaque foi o trabalho de Jorba et al (2001), que trata da 

argumentação enquanto habilidade cognitiva, que dentro do contexto educacional adquiri o 

aspecto de habilidade cognitivo linguística a ser desenvolvido sob a forma de uma tipologia 

textual com características própria relacionando o pensamento e a linguagem. 



137 

 

 

 

Diante disso, buscou-se compreender a Teoria da Formação Planejada das Ações 

Mentais e dos Conceitos (TFPAMC) através dos momentos funcionais propostos por Galperin. 

O primeiro, a orientação, é parte integrante da aprendizagem uma vez que, consiste na 

elaboração e/ou reconfiguração da Base Orientadora da Ação (BOA) estruturado nos modelos 

do objeto, da ação e do controle. Para direcionar este processo é necessário desenvolver um 

Esquema da Base Orientadora Completa da Ação (EBOCA) que atua como um guia para a 

elaboração da BOA tipo III dos licenciandos, pois esta apresenta as seguintes características: 

grau de generalização - particular (direcionado ao texto argumentativo em Química), grau de 

plenitude - completo (detalhamento das operações) e, modo de obtenção – independente 

(elaborada pelo sujeito). 

Para a elaboração do Esquema da Base Orientadora Completa da Ação (EBOCA) 

utilizou-se a metodologia proposta por Talízina (1998) buscando as invariáveis para a ação 

escrever textos argumentativos em Química a partir dos autores: Jorba et al (2000), Antunes 

(2003) e Borlot (2002). Com isso, pôde-se elaborar os indicadores para verificar o nível de 

desenvolvimento da Base Orientadora da Ação (BOA) e do texto argumentativo em Química. 

Este EBOCA (Quadro 4) é um produtos inovadores dessa pesquisa bem como a organização 

dos indicadores e o processo de identificação do nível de desenvolvimento. Assim como o 

material de apoio (Anexo) com informações sobre a argumentação e o texto argumentativo 

dentro dos parâmetros dos modelos do objeto, da ação e do controle propostos pela definição 

da orientação proposta por Galperin. 

Sobre aplicação do EBOCA na Experiência Formativa observou-se entre os pontos 

positivos o auxílio na elaboração dos textos argumentativos em Química, não só do ponto de 

vista estrutural mas direcionando ao aspecto cognitivo, da organização das ideias diante da Base 

Orientadora da Ação (BOA) e do planejamento utilizando o modelo de Toulmin (2006). O 

modelo do objeto diante das suas três dimensões apenas a dimensão formal (aplicação da norma 

padrão do português escrito) apresentou-se como item de destaque no que diz respeito ao índice 

de ausência, provavelmente por subentender-se que é uma dimensão obrigatória do processo, e 

também, por estar presente entre os critérios do modelo do controle. 

O modelo da ação e do controle podem ser subdividido em três linhas: 

planejamento, execução e revisão do texto. Este último é o destaque do índice de ausência na 

Base Orientadora da Ação (BOA) dos participantes, tanto entre as operações quanto nos 

critérios de análise, a hipótese é que este seja um procedimento executado ao longo do processo 

de escrita, de maneira automatizada. Para verificação no produto final, ou seja, no texto 
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argumentativo necessita de um comando direto para poder ser analisado durante a execução da 

tarefa da elaboração do texto argumentativo e assim, constatou-se apenas na BOA da prova 

pedagógica e no caderno de registro. 

No primeiro encontro da Experiência Formativa foi aplicada uma prova 

pedagógica, tendo em vista que os participantes não possuíam o conhecimento sobre a Teoria 

da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC), foram propostas 

questões direcionadas aos modelos estruturadores da Base Orientadora da Ação (BOA) para a 

ação em estudo. Em um segundo momento, ao final da Experiência Formativa, após a 

explanação sobre a TFPAMC, acesso ao material de apoio e pesquisas extras, aplicou-se o 

questionário e coletou-se a BOA para a ação em estudo do caderno de registro do participante. 

O nível de desenvolvimento da Base Orientadora da Ação (BOA) foi obtido a partir 

das respostas de três questões da prova pedagógica: (a) qual a definição para um texto 

argumentativo em Química, (b) qual o passo a passo para escrever um texto argumentativo em 

Química e, (c) quais as características a serem observadas para identificar que é um texto 

argumentativo em Química. Foram diagnosticados seis níveis de acordo com a quantidade de 

itens ausentes identificados nos modelos do: objeto, da ação e do controle.  

O participante L1 foi classificado com o nível 3 (15A3PC5C), L4 nível 5 

(13A3PC6C1I) e L7 nível 6 (11A5PC7C), vinte foi o número máximo de itens com indicador 

A (ausentes) nível 1 (20A2PC1C) e o mínimo foi onze nível 6 (11A5PC7C). A segunda análise 

ocorreu com os dados coletados do caderno de registro onde, L1 apresentou nível 6 

(10A8PC5C), L4 nível 7 (8A9PC6C) e L7 nível 4 (13A5PC5C), o maior índice de indicadores 

A (ausente) foi o nível 1 (17A4PC2C) e o mínimo com o nível 7 (8A9PC6C). 

A aplicação do nível de desenvolvimento do texto argumentativo em Química para 

os nove participantes apresentou três itens A (ausentes) e a variação ocorreu entre os 

indicadores P (parcialmente) e N (resposta negativa), o nível dos participantes foi: L1 nível 3 

(3A2P5S), L4 nível 2 (3A1N3P3S) e, L7 nível 2 (3A1N6S), onde o nível 5 obteve os seguintes 

indicadores (3A2N3P2S) e o nível 1 (3A2N3P2S). Para a Tarefa 1, com o tema irradiação de 

alimentos, os resultados foram os seguintes: L1 nível 2 (1N2P7S), L4 nível 3 (1N9S) e L7 nível 

(3A7S), onde o máximo foi o nível 3 (1N9S) e o mínimo nível 1 (3A2P5S). Enquanto que, na 

Tarefa 2, tema uso do PVC (policloreto de vinilo), L1 obteve o nível 2 (1P9S), L4 nível 1 

(2P1N7S) e L7 nível 3 (9S1N), onde o máximo foi o nível 3 (9S1N) e o mínimo nível 1 

(2P1N7S). 
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Ressalta-se que o objetivo da Experiência Formativa era o estudo da reconfiguração 

da orientação para a ação escrever textos argumentativos em Química assim, as alterações 

propostas pelos participantes são oriundos da autorregulação ao longo dos encontros além disso, 

apontam a colaboração da Experiência Formativa no processo de aprendizagem ainda que não 

se tenha utilizado o subsistema das etapas por completo, ou seja, os participantes deixaram de 

executar a etapa da linguagem externa e a etapa mental. 

O segundo objetivo específico foi estruturar uma Experiência Formativa com base 

na Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC) para 

reconfigurar a BOA em estudo com os licenciandos.  Para este objetivo recorreu-se aos 

trabalhos propostos por Vygotsky (1993) e Davidov (1983) sobre o Experimento Formativo; a 

Teoria da Formação Planejada da Ação Mental e dos Conceitos (TFPAMC) proposto por 

Galperin (1986) e Núñez (2009); e, a estruturação do texto argumentativo propostos por Jorba 

et al (2000), Antunes (2003) e Borlot (2002). 

Diante do objetivo de investigar a orientação para a ação escrever textos 

argumentativos em Química utilizou-se do subsistema de etapas Teoria de Galperin a: etapa 

motivacional, etapa de elaboração da Base Orientadora da Ação (BOA) e, a etapa material ou 

materializada. 

A estrutura da etapa motivacional contém: (a) um módulo direcionado ao 

esclarecimento do projeto de pesquisa e ao cronograma da Experiência Formativa; (b) um bloco 

de exposição dialogada sobre: a argumentação nas Ciências e no ensino, o modelo Toulmin 

(2006), a orientação e a Base Orientadora da Ação (BOA) segundo Galperin (1986) e Núñez 

(2009); (c) aplicação da prova pedagógica e, (d) análise do texto elaborado na prova pedagógica 

(e) esclarecimentos sobre as ações do próximo encontro. O objetivo desta etapa foi motivar e 

estimular a aplicação da BOA para a ação escrever textos argumentativos em Química enquanto 

parte do conhecimento profissional e estratégia para o ensino de Química no ensino médio. A 

explanação sobre os temas foi necessário para o direcionamento das pesquisas individuais para 

a elaboração da BOA enquanto que, a adaptação do modelo Toulmin foi aplicada a partir da 

análise do texto produzido na prova pedagógica, onde destacou-se os elementos utilizados e a 

elaboração do esquema do texto. 

Esta etapa utilizou os conhecimentos prévios dos participantes inicialmente 

sistematizados a partir da prova pedagógica através dos comandos para definição: (a) da 

habilidade argumentar, (b) do texto argumentativo em Química, (c) do passo a passo para a 

escrita do texto argumentativo em Química, (d) dos critérios para confirmação do tipo de texto 
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e, (e) elaboração de um texto argumentativo em Química, essa sequência pretendia promover 

no participante a reflexão antecipada da ação em estudo. Posteriormente, os comandos a serem 

executados no ambiente extra: (a) pesquisa sobre escrever textos argumentativos e (b) pesquisa 

sobre o tema irradiação dos alimentos foram necessários para compor um conjunto de 

conhecimentos auxiliares nas ações do próximo encontro. Desta maneira, houve a possibilidade 

de acesso aos instrumentos de pesquisa e organização do tempo complementado pela 

disponibilização do material de apoio e de referências sobre a temática via correio eletrônico. 

A segunda etapa, a elaboração da BOA para a ação em estudo apresenta: (a) 

exposição do Esquema da Base Orientadora Completa da Ação (EBOCA), (b) elaboração da 

Base da Orientação da Ação (BOA) de forma individual, (c) análise do texto produzido na prova 

pedagógica, (d) elaboração do planejamento para a Tarefa 1 e, (e) esclarecimento sobre as ações 

do próximo encontro. O objetivo é a elaboração da BOA e assim, houve a pesquisa sobre o 

tema e a disponibilização do material de apoio reforçado pela exposição do tema e a discussão 

sobre os modelos do objeto, da ação e do controle a partir do texto produzido na prova 

pedagógica, fazendo a relação entre elaborar com uma orientação e sem uma orientação.  

A elaboração da Base da Orientação da Ação (BOA) passou por um momento 

individual, de aplicação em um texto produzido pelo próprio participante e no grande grupo 

visando a comparação entre os itens presentes nos modelos e estimular alterações direcionadas 

ao Esquema da Base Orientadora Completa da Ação (EBOCA). E por fim, a elaboração do 

planejamento para a Tarefa 1, como o tema “irradiação de alimentos”, propondo um momento 

de aplicação da BOA em uma situação nova, pois haveria: (a) disponibilidade para a 

organização do tempo, (b) acesso a um material de apoio para a elaboração das garantias e 

apoios e, (c) aplicação de uma orientação sistematizada a partir de um planejamento. 

A etapa final, material ou materializada, tem por meta: (a) a resolução das Tarefas 

1 e 2, (b) comparação da Base da Orientação da Ação (BOA) entre dois participantes e, (c) 

aplicação do questionário. A resolução da Tarefa 1 iniciou-se anteriormente no ambiente extra 

sala de aula, uma vez que o objetivo era a produção do texto num ambiente controlado pelo 

participante assim, durante o último encontro a Tarefa 1 teve seu complemento a partir da 

análise em dupla entre a BOA e a Tarefa 1, dessa maneira ocorreria uma aplicação da BOA em 

uma mesma tarefa produzida por outro participante, levantando pontos de convergência e 

divergência diante das: definições dos modelos; do planejamento; e, do texto argumentativo em 

Química. 
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Neste contexto, aplica-se a Tarefa 2, esperando que o participante tenha seguido os 

passos propostos pela sua Base Orientadora da Ação (BOA) e que no caderno de registro 

contenha o planejamento para a resolução da Tarefa 2 em um ambiente sem acesso à pesquisa 

e sem a disponibilidade de tempo para planejamento, ou seja, o foco é apenas resolver a Tarefa. 

Com isso, o pesquisador pôde acompanhar o participante observando a utilização da BOA, do 

planejamento e o processo de escrita do texto argumentativo em Química. Ao final deste etapa 

é aplicado o questionário envolvendo indagações sobre a Experiência Formativa voltado para 

a análise do processo de elaboração, aplicação e reconfiguração da orientação para ação em 

estudo. 

A Experiência Formativa obteve 8/9 (89%) de indicações positivas e 1/9 (11%) com 

o indicador parcialmente positiva. Os pontos positivos destacados na primeira ordem em três 

respostas dadas pelos participantes apresentam-se categorizados em: (a) aplicação da produção 

do texto argumentativo enquanto metodologia de ensino da Química no ensino médio (1/9 ou 

11%) e, (b) a elaboração de uma orientação para a ação escrever textos argumentativos em 

Química (8/9 ou 89%). Analisando as respostas da 2ª e 3ª ordem ressalta-se, novamente a 

categoria “a” (2/18 ou 11%) e “b” (10/18 ou 56%) e, chama a atenção a auto regulação do 

processo de elaboração da Base Orientadora da Ação (3/18 ou 17%).  

Os pontos negativos listados pelos participantes seguiram a metodologia das três 

respostas em ordem de prioridade, neste caso, dois participantes não comentaram este item. Os 

tópicos ressaltados recaem sobre: (a) dificuldades na comunicação do pesquisador, quanto as 

ações a serem desenvolvidas na Experiência Formativa, no convencimento da aplicabilidade do 

texto argumentativo nas aulas de Química; (b) o desenvolvimento da Experiência Formativa, 

quanto ao tempo e a pesquisa dos temas para a resolução das Tarefas, a falta de assiduidade dos 

participantes, falta de clareza da proposta, dificuldades na elaboração da Base Orientadora da 

Ação (BOA), dificuldade de acesso ao material de apoio e às Tarefas. 

Estes pontos negativos chamam a atenção para a melhoria da atuação do 

pesquisador enquanto ministrante da Experiência Formativa no sentido de ser mais claro e 

objetivo quanto às informações prestadas. No que diz respeito ao desenvolvimento da 

Experiência Formativa tais pontos foram previstos e procedimentos foram utilizados para 

amenizá-los tais como: ações executadas de modo não presencial, o tempo estendido entre os 

encontros, produção e acesso aos slides e material de apoio bem como referencial para a 

pesquisa dos temas disponibilizados via correio eletrônico, a aplicação da Experiência em  
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turma com a quantidade de licenciando superior à vinte matriculados e, auxílio durante o 

encontro para a elaboração da Base Orientadora da Ação (BOA).   

A estrutura proposta para a Experiência Formativa atende ao objetivo de 

proporcionar a reconfiguração da orientação para a ação em estudo tendo em vista a sequência 

desenvolvida iniciando pela motivação através da explanação do tema e discussão sobre os 

conhecimentos prévios, direcionamento das pesquisas sobre os itens da Base Orientadora da 

Ação (BOA) mediante o Esquema da Base Orientadora Completa da Ação (EBOCA), 

elaboração e reflexão em grupo, em dupla e individualmente e por fim aplicação em situações 

dentro do limite da generalização. 

O terceiro objetivo específico foi desenvolver a Experiência Formativa e 

caracterizar sua influência na reconfiguração da Base Orientadora da Ação (BOA) em estudo. 

A intervenção proposta pelo pesquisador nas ações mentais ocorreu a partir das: (a) discussões 

durante os encontros, (b) explanações com a utilização do material de apoio e do Esquema da 

Base Orientadora Completa da Ação (EBOCA) e, (c) aplicações das Tarefas.  

Sobre o primeiro aspecto, a participação foi considerada baixa uma vez que o 

estímulo para a atuação na maioria das vezes deveria ser direcionada a um participante e, quanto 

as anotações dos mesmos no caderno de registro também tiveram que seguir a mesma estratégia 

com comandos diretos e específicos. Ainda assim, houve troca de informações principalmente 

no que diz respeito a atuação da argumentação no campo das Ciências e no ensino de Química. 

Outro destaque foi a explanação do modelo Toulmin (2006) e da Base Orientadora da Ação 

(BOA) que despertou interesse dos participantes sob o ponto de vista de estratégia tanto de 

aprendizagem quanto de instrumento para aplicar em sala de aula. 

Quanto as explanações sobre a argumentação, a Base Orientadora da Ação (BOA) 

e os textos argumentativos em Química os participantes ficaram mais preocupados com o 

acesso aos materiais pelas vias digitais, disponibilizados via correio eletrônico. No entanto, 

esperou-se uma maior ação destes materiais na elaboração da BOA e dos textos argumentativos 

uma vez que as Tarefas continham os referenciais bibliográficos dos temas em questão e, o 

material de apoio possuía a discussão sobre o Esquema da Base Orientadora Completa da Ação 

(EBOCA) e um exemplo de texto elaborado a partir da aplicação de uma BOA. 

No que diz respeito à aplicação das Tarefas 1 e 2 a expectativa foi da resolução 

dentro das condições disponíveis pelos participantes fora do ambiente do encontro, mesmo 

correndo o risco do plágio (verificado em um dos textos), mas o objetivo principal seria o acesso 

aos meios de pesquisa da temática e administração do tempo para o planeamento, escrita e 
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revisão do texto. Em consequência, houve a não resolução das Tarefas por parte de alguns 

participantes (6/9) o que restringiu a amostra em alguns pontos da pesquisa a três participantes 

(L1, L4 e L7). A maior preocupação dos participantes foi em escrever o texto, assim, o caderno 

de registros apresentou-se com poucas informações acerca do planejamento (3/9 participantes), 

onde seria verificado a aplicação da Base Orientadora da Ação (BOA).  

Constatou-se que entre os participantes (9/9 ou 100%) o esquema do texto baseado 

no modelo Toulmin (2006) foi a parte do Esquema da Base Orientadora Completa da Ação 

(EBOCA) mais utilizado, tendo uma importância semelhante à Base da Orientação da Ação 

(BOA). Ao observar a execução da elaboração dos textos argumentativos, percebeu-se que na 

prova pedagógica (tema: o uso dos agrotóxicos) os participantes (9/9 ou 100%) não utilizaram 

as respostas sobre os modelos do objeto, da ação e do controle por eles elaborados, assim como, 

não houve pesquisas (em celulares ou nos textos disponibilizados no momento) nem a 

elaboração de um planejamento, ou seja, o texto era escrito ao mesmo tempo que se planejava 

e revisava. Na Tarefa 1 o planejamento foi elaborado pois tratava-se da questão 1, verificou-se 

que os participantes comentaram sobre as facilidades de escrever a partir de um planejamento 

e da aplicação da Base Orientadora da Ação (BOA) e, durante as discussões sobre possíveis 

alterações na BOA alguns revisaram e promoveram alterações, principalmente após a análise 

do texto da prova pedagógica. O terceiro texto argumentativo solicitado na Tarefa 2, elaborado 

em sala de aula pôde-se observar o acompanhamento do planejamento escrito bem como a 

elaboração do texto de maneira mais tranquila, os comentários principais são a melhoria na 

organização das ideias e diminuição do tempo de produção do texto. 

Foram selecionados os participantes L1, L4 e L7 pois estiveram presentes nos três 

encontros e possuíam o registro dos procedimentos exigidos durante a Experiência Formativa. 

Os participantes citados, de acordo com o questionário, afirmaram não promover alterações na 

definição da habilidade argumentar, pois a ideia principal foi mantida. Conforme o comparativo 

entre a prova pedagógica e o caderno de registro, L1 fez a inclusão da intenção em convencer 

o interlocutor, L7 reformulou a definição de forma significativa incorporando a ideia de 

persuasão.  

O planejamento, de acordo com os comentários dos participantes L1, L4 e L7 

sofreram alterações. L1 e L4 apontaram a preocupação com a aplicação dos conhecimentos da 

área da Química para sustentação da tese enquanto que, L7 destacou a inclusão de mais itens. 

Os planejamentos existentes no caderno de registros e nas tarefas 1 e 2 permitem visualiza a 

aplicação dos conhecimentos da área da Química nos argumentos produzidos. Os pontos 
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comuns nos planejamentos são: (a) pesquisa do tema; (b) elaboração da tese; (c) organização 

das ideias; (d) previsão das características do interlocutor; (e) estrutura do texto.  

O participante L1 apresentou alterações em seus planejamentos no sentido de alterar 

a forma de escrever tornando os itens mais claros e objetivos permanecendo o conceito. 

Enquanto que, o participante L4, promoveu duas alterações: (a) a observação da norma padrão 

do português, na tarefa 1; e, (b) a revisão tendo como base o planejamento e a Base Orientadora 

da Ação (BOA). O participante L7 propôs a maior quantidade de alterações, passando de sete 

itens para dez itens na tarefa 1, no entanto, na tarefa 2 propôs apenas quatro itens, esta alteração 

deve-se ao processo de automatização; onde os itens tema; público alvo, seleção de argumentos 

e elaboração da tese são os itens destacados no planejamento e que não foram automatizados. 

Quanto à importância de ensinar a escrever textos argumentativos em Química no 

ensino médio, os participantes L1, L4 e L7 afirmaram que: (a) auxilia no desenvolvimento da 

argumentação; (b) exercita o senso crítico; (c) estimula a elaboração de planejamentos para 

ações do cotidiano e da vida acadêmica; e, (d) favorece a contextualização dos conhecimentos 

da área da Química. A sequência das três respostas apontam para um aprofundamento da 

importância, partindo do mais geral enquanto desenvolvimento do pensamento e da habilidade 

argumentativa para aplicações em situações cotidianas que envolvam planejamento e senso 

crítico.  

As respostas obtidas na prova pedagógica, no caderno de registro e no questionário 

demonstram que L1 inicialmente apontou que a argumentação atua como auxílio na 

compreensão dos conhecimentos e aquisição de conhecimentos e de cultura, no caderno fixou-

se apenas no conceito de convencer sobre algo e, por fim o desenvolvimento do senso crítico e 

planejamento de ações do cotidiano e na vida acadêmica. O participante L4 primeiro destacou 

a questão do estímulo ao desenvolvimento do senso crítico e da consciência, no caderno de 

registro destacou enquanto instrumento de aprendizagem e, no questionário a contextualização 

dos conhecimentos da área da Química. Por fim, o participante L7 frisou o desenvolvimento do 

pensamento crítico, da capacidade de argumentar e melhorias no processo de tomada de 

decisões e análise de situações do cotidiano. No caderno de registro reforçou o estímulo ao 

pensamento crítico e, no questionário acrescentou a elaboração de textos argumentativos em 

Química enquanto instrumento de auxílio na aprendizagem.   

No que diz respeito ao nível de desenvolvimento da Base Orientadora da Ação 

(BOA) para a ação escrever textos argumentativos em Química, na prova pedagógica os dados 

obtidos foram: L1 – 15A3PC5C; L4 - 13A3PC6C1I; e, L7 - 11A5PC7C. No caderno de registro: 
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L1- 10A8PC5C; L4 - 8A9PC6C; e, L7 - 13A5PC5C. Esse panorama fornece dados sobre quais 

itens encontram-se ausentes, parcialmente corretos, incorretos e corretos e, assim, permite a 

produção de tarefas direcionadas ao modelo do objeto, da ação ou do controle com deficiência 

e, até de modo mais preciso em uma determinada dimensão do modelo do objeto, operação do 

modelo da ação, ou critério do modelo do controle.  

Tomando por exemplo o participante L1 observou-se a diminuição de cinco itens 

ausentes, no modelo do objeto a dimensão formal referente à aplicação da norma padrão do 

português escrito estava ausente na Base Orientadora da Ação 1 (BOA_1) e continuou na 

segunda versão. No questionário, L1 afirmou ter incluído novas definições para implementar o 

modelo, a BOA_1 possui a seguinte definição “é a utilização do conhecimento químico como 

base para defender um posicionamento sobre algo”, já a definição para texto argumentativo em 

Química da Base Orientadora da Ação 2 (BOA_2) “um texto argumentativo em química é 

aquele que utiliza conhecimentos químicos para defender, convencer ou refutar uma ideia ou 

posicionamento” assim, percebe-se a inclusão das ações “convencer” e “refutar”. 

No questionário L1 comenta não ter alterado as operações no modelo da ação no 

entanto, foram observadas modificações na estruturação, tornando as operações mais claras e 

objetivas bem como inclusão das operações: OP2 (prever as características do interlocutor), 

OP3 (construir uma tese utilizando argumentos baseadas nos conhecimentos da Química.), 

OP10 (ajustar, reescrever, refazer o que for conveniente). Enquanto que, as operações OP6 

(observar a norma padrão do português), OP7 (utilizar os elementos de um texto argumentativo) 

e, OP9 (comparar o texto e o planejamento) continuaram ausentes e a OP 8 (Acompanhar o 

planejamento) não se apresentou no caderno de registro.  

O modelo do controle o participante comentou no questionário não ter produzido 

tais critérios mas, na prova pedagógica contém as respostas pois como não possuíam o 

conhecimento acerca da Base Orientadora da Ação (BOA), o comando foi proposto sem a 

aplicação do termo critérios do modelo de controle. O participante L1 apresentou alterações 

nos critérios CT2 (o texto permite descrever alguma característica do interlocutor?), CT5 (é 

possível verificar um esquema da proposta do texto argumentativo?) e, CT6 (o texto segue a 

norma padrão do português?), porém os critérios CT1 (pode-se identificar a temática?), CT7 (o 

texto apresenta elementos de um texto argumentativo?), CT8 (o texto possui componentes do 

planejamento?), CT9 (o texto encontra-se estruturado segundo o planejamento?) e, CT10 (o 

texto apresenta alterações em comparação ao planejamento?) continuaram ausentes.  
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O participante L4, no comparativo entre prova pedagógica e caderno de registro 

houve a diminuição de cinco itens ausentes enquanto que, no questionário L4, aponta alterações 

no modelo da ação e do controle e, no modelo do objeto não houve modificações significativas. 

Analisando a Base Orientadora da Ação (BOA), iniciando pelo modelo do objeto, houve 

alteração do indicador I (incorreto) para PC (parcialmente correto) para a dimensão funcional, 

relacionado à intenção de defender uma tese no entanto, a dimensão formal, relacionado à 

norma padrão do português escrito, continuou com o indicador A (ausente), hipótese 

semelhante ao participante L1. 

O modelo da ação do participante L4 na prova pedagógica continha três operações 

passando a sete operações, no questionário o mesmo comentou a adição de duas operações: 

observação do público alvo e a melhoria nas operações direcionadas à argumentação. As 

alterações foram nas seguintes operações: OP3 (construir uma tese utilizando argumentos 

baseadas nos conhecimentos da química.); OP4 (elaborar argumentos, utilizando elementos do 

modelo argumentativo de Toulmin); OP6 (observar a norma padrão do português); OP10 

(ajustar, reescrever, refazer o que for conveniente). Enquanto isso, as operações OP2 (prever as 

características do interlocutor), OP8 (acompanhar o planejamento) e OP9 (comparar o texto e 

o planejamento) mantiveram-se ausentes. 

Quanto ao modelo do controle, o participante L4 no questionário, comentou que 

alterou os critérios de controle pois encontrava-se restrito à estrutura do texto excluindo 

questões voltadas para a aplicação dos conhecimentos da área da Química. O caderno de 

registro apresentou modificações nos critérios: CT2 (o texto permite descrever alguma 

característica do interlocutor?) e CT5 (é possível verificar um esquema da proposta do texto 

argumentativo?) enquanto que na prova pedagógica apresentaram o indicador A (ausentes) os 

critérios: CT2, CT5, CT8 (o texto possui componentes do planejamento?), CT9 (o texto 

encontra-se estruturado segundo o planejamento?) e, CT10 (o texto apresenta alterações em 

comparação ao planejamento?), mais uma vez ocorreu a exclusão dos critérios de controle 

voltados para a revisão e acompanhamento do planejamento, uma das possibilidades é o não 

entendimento que se trata de uma forma de controlar o processo como um todo, ou seja, desde 

a definição do objeto, das operações a serem executadas e dos critérios de controle do processo. 

O último participante a ser analisado é o L7, em situação diferenciada aos 

participantes L4 e L7 houve a adição de dois itens ausentes. Em seu questionário, comentou 

que o modelo do objeto e o do controle permaneceram com a ideia central praticamente sem 

alterações já o modelo da ação, houve a inclusão de mais operações. 
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O modelo do objeto do participante L7 não apresentou alterações pois a dimensão 

formal permaneceu com o indicador A (ausente) assim como os participantes L1 e L4. Para o 

modelo da ação, a operação OP7 (utilizar os elementos de um texto argumentativo) tornou-se 

A (ausente) no caderno de registros enquanto que, a OP6 (observar a norma padrão do 

português) foi incluída. As operações OP2 (prever as características do interlocutor), OP8 

(acompanhar o planejamento), OP9 (comparar o texto e o planejamento) e, OP10 (ajustar, 

reescrever, refazer o que for conveniente) permaneceram ausentes e, mais uma vez consta-se 

que as operações voltadas para a revisão não se fazem presente assim como para os participantes 

L1 e L4. 

Os critérios do modelo de controle do participante L7 apresentou sete itens com 

indicador A(ausente) enquanto que, na prova pedagógica continha cinco ausências. Os critérios 

CT2 (o texto permite descrever alguma característica do interlocutor?), CT8 (o texto possui 

componentes do planejamento?), CT9 (o texto encontra-se estruturado segundo o 

planejamento?) e CT10 (o texto apresenta alterações em comparação ao planejamento?) 

permaneceram como ausentes, merecem destaque os três últimos critérios de controle também 

ausentes nos participantes L1 e L4. Além disso, os critérios CT5 (é possível verificar um 

esquema da proposta do texto argumentativo?), CT6 (o texto segue a norma padrão do 

português?) e CT7 (o texto apresenta elementos de um texto argumentativo?) que tornaram-se 

ausentes no caderno de registro. 

Diante desse processo esperado de diminuição de itens com os indicadores ausentes 

na Base Orientadora da Ação (BOA), os participantes foram questionados quanto às possíveis 

alterações no processo de elaboração do texto argumentativo em Química da prova pedagógica, 

os participantes L1, L4 e L7 apontaram como modificação principal a inclusão de 

conhecimentos da área da Química a fim de sustentar a tese defendida.  

O comparativo do nível de desenvolvimento para o texto argumentativo em 

Química pôde ser observado em três momentos ao longo da Experiência Formativa: (a) na prova 

pedagógica, (b) tarefa 1 e (c) tarefa 2, que apontam um decréscimo da quantidade de itens 

ausentes. Um ponto convergente entre os participantes L1, L4 e L7 é a aplicação dos critérios 

de controle CT 8 (o texto possui componentes do planejamento?), CT9 (o texto encontra-se 

estruturado segundo o planejamento?) e CT10 (o texto apresenta alterações em comparação ao 

planejamento?) ausentes entre as operações do modelo da ação e nos critérios do modelo do 

controle. 
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O participante L1 apresentou inicialmente o conjunto de indicadores (a) 3A 2P 5S, 

evoluindo para (b) 2P 8S e finalmente (c) 1P 9S. Os critérios que passaram por modificações 

foram CT3 (a tese defendida utiliza justificativas baseadas nos conhecimentos da Química?) e 

CT6 (o texto segue a norma padrão do português?). L4, por sua vez, obteve os indicadores (a) 

3A 3P 1N, (b) 10S, (c) 2P 8S, o avanço deste participantes foi de 100% na Tarefa 1 no entanto, 

na Tarefa 2 obteve dois indicadores P (parcialmente) nos critérios CT 8 (o texto possui 

componentes do planejamento?) e CT9 (o texto encontra-se estruturado segundo o 

planejamento?). Por fim, o participante L7 na prova pedagógica obteve os indicadores (a) 3A 

1N 6S, (b) 3A 7S e (c) 10S, os critérios CT8, CT9 e CT10 (o texto apresenta alterações em 

comparação ao planejamento?) foram modificados na execução da tarefa 2, diferente dos 

participantes L1 e L4 que alteraram na Tarefa 1. 

O quarto e último objetivo específico consiste em identificar e caracterizar fatores 

que contribuíram e os que dificultaram o processo de reconfiguração da BOA, na opinião dos 

licenciandos. O instrumento de coleta de dados para este objetivo foi o questionário aplicado 

ao final da Experiência Formativa, sendo selecionados os participantes L1, L4 e L7 a partir do 

critério de assiduidade e pela resolução das atividades propostas. 

A adaptação do modelo proposto por Toulmin sob o formato de esquema para 

organização de um texto argumentativo em Química foi comentado a partir da descrição de três 

dificuldades em ordem decrescente de importância. As respostas foram convertidas nos 

elementos categorizados por Toulmin (2006): (a) dados; (b) garantias; (c) conclusão; (d) apoio; 

(e) qualificador; e (f) refutação. Apenas duas respostas não foram convertidas: (1) leitura crítica 

do texto em questão, citado em primeira ordem pelo participantes L1 e, (2) estabelecer um 

esquema de produção do texto e transferir para o papel, também em primeira ordem. 

 O quadro geral das dificuldades apresentou os seguintes elementos e quantidade de 

citações: (a) apoio/três; (b) refutação/duas; (c) garantia/uma; e (d) conclusão/uma. A 1ª ordem, 

além dos comentários de L1 e L4, o participantes L7 citou o elemento “apoio” tendo em vista 

a relação entre os conhecimentos da área da Química para a sustentação da tese e a temática 

abordada. Em segunda ordem, a “refutação” apresentou duas indicações (L1 e L4) devido à 

identificação da oposição à tese elaborada e à aplicação dos conectores, L7 destaca o “apoio” 

pela necessidade da pesquisa sobre o tema e da fundamentação teórica pois o conhecimento 

prévio não fornece o suporte necessário. Em terceira ordem o participante L1 reforça a 

necessidade de organização das “garantias”; L4 a seleção do “apoio” sustentado pelos 

conhecimentos da área da Química relacionado às características do interlocutor; e o 
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participante L7 apontou a “conclusão”, diante da estrutura do texto visando a retomada dos 

“dados” apresentados. 

Os participantes L1, L4 e L7 comentaram sobre a aplicação do modelo Toulmin 

destacaram o auxílio ao processo de elaboração do texto argumentativo em Química. O 

participante L1 acrescenta que o modelo pode ser utilizado em outras áreas de estudo e da vida. 

Enquanto que, L4 apontou que durante a resolução da Tarefa 2 percebeu a importância do 

emprego do modelo Toulmin por fim, o participante L7 afirma que o modelo facilita a 

visualização rápida dos itens necessários para a escrita do texto. 

O questionário abordou o processo de elaboração da Base Orientadora da Ação 

(BOA), neste os participantes atribuíram um indicador (muito importante, importante, de 

importância média ou pouco importante) seguido por uma justificativa. Os participantes L1 e 

L7 optaram pelo indicador “muito importante” justificando, respectivamente, como um modelo 

extremamente útil para a vida acadêmica e, L7 destaca a utilização da BOA enquanto estratégia 

prática de modo a minimizar erros no decorrer da escrita. O participante L4, classificou com o 

indicador importante e afirmou que a BOA permite o estabelecimento de critérios que auxiliam 

na elaboração de um texto com mais clareza e objetividade favorecendo a argumentação e o 

processo de escrita. 

No segmento da utilização do planejamento no contexto do processo de elaboração 

dos textos argumentativos em Química solicitados nas Tarefas 1 e 2, o participante L1 afirmou 

como facilidades: (a) o aproveitamento do tempo para a organização das ideias; (b) a aplicação 

do planejamento como modelo de avaliação; (c) a possibilidade de direcionar a argumentação; 

e (d) direcionar a pesquisa da temática e dos conhecimentos necessários para a sustentação da 

tese. L4 desatacou a organização do raciocínio argumentativo, melhorando o aproveitamento 

do tempo e evitando o tangenciamento da tese além de evitar a possibilidade de estruturar uma 

refutação total de sua tese.  Enquanto que, o participante L7 apontou para o processo da escrita 

onde o planejamento proporciona coerência e coesão textual. 

As dificuldades elencadas quanto ao uso do planejamento na elaboração dos textos 

das Tarefas 1 e 2 pelo participante L1 foram a adequação da linguagem às características do 

interlocutor e, a necessidade de pesquisa para a estruturação da fundamentação teórica. L4 

destacou a organização das garantias a fim de possibilitar a coesão e coerência. Enquanto que, 

o participante L7 apontou a relação entre o planejamento e a escrita no que diz respeito à 

organização do tempo. 
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O participante L1 destaca as seguintes vantagens do emprego da Base Orientadora 

da Ação (BOA): (a) a diminuição do tempo de planejamento para a escrita do texto 

argumentativo em Química; (b) melhoramento no processo de organização da ideias; (c) 

proporciona uma sistematização da elaboração do texto. O participante L4 destaca o 

aprimoramento da característica da estruturação do texto argumentativo e em especial com a 

aplicação dos conhecimentos da área da Química. O participante L7 aponta para a visualização 

prévia do texto como ponto principal o que facilita a escrita. 

A utilização da BOA apresenta as seguintes dificuldades de aplicação, segundo o 

participante L1 a necessidade de pesquisa sobre o tema para a elaboração das garantias e 

estruturação dos apoios para a sustentação da tese e a adaptação da linguagem e da sustentação 

da tese em relação às características do interlocutor. O participante L4 e L7 destacaram a 

dificuldade em relacionar o tema e os conhecimentos da área da Química e a contextualização 

de acordo com o público alvo. 

A pesquisa proporcionou o desenvolvimento de uma Experiência Formativa bem 

sucedida no que diz respeito à análise do objeto de estudo, a orientação para a ação escrever 

textos argumentativos em Química. O instrumento aplicado para caracterizar a Base 

Orientadora da Ação (BOA) dos licenciandos em Química mostrou-se eficiente para a 

verificação do nível do desenvolvimento da BOA e do texto argumentativo em Química 

possibilitando a análise quantitativa e qualitativa da reestruturação da BOA. 

A aplicação dos conceitos da Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e 

dos Conceitos (TFPAMC) na Experiência Formativa apresentou-se como um instrumento de 

aprendizagem atuante no processo de reconfiguração da orientação tendo em vista as 

modificações propostas pelos participantes na Base Orientadora da Ação (BOA). Além disso, 

foi possível verificar a influência da Experiência Formativa no processo de reconfiguração da 

orientação bem como, os fatores que atuam dificultando e/ou facilitando este processo tanto na 

opinião dos licenciando quanto do pesquisa e assim, contemplar os objetivos geral e específicos 

da pesquisa. 

Desse modo, confirmou-se a tese de que uma Experiência Formativa, fundamentada 

na Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC), pode 

contribuir com a reconfiguração da orientação para a ação escrever textos argumentativos em 

Química num grupo de futuros professores desse componente curricular da educação básica. 

As inovações propostas por esta pesquisa são: (a) a elaboração do Esquema da Base Completa 

da Ação (EBOCA) para a ação escrever textos argumentativos em Química; (b) o 
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desenvolvimento de um instrumento de caracterização do nível de desenvolvimento da Base 

Orientadora da Ação (BOA) dos licenciandos; (c) a metodologia aplicada aos comparativos dos 

dados obtidos dos instrumentos de coleta; (d) a relação entre textos argumentativos, Química e 

a Teoria proposta por P. Ya. Galperin; (e) a estruturação de uma Experiência Formativa para o 

estudo da orientação para escrever textos argumentativos em Química; (f) adaptação do modelo 

proposto por Toulmin (2006) sob a forma de um esquema de organização do texto 

argumentativo em Química e, (f) a elaboração dos instrumentos de coleta de dados.  

A pesquisa também proporcionou a reflexão sobre a Experiência Formativa, que no 

âmbito geral, apresentou dois obstáculos: (1) a assiduidade e (2) as atividades. Sobre o primeiro, 

o número reduzido de participantes as discussões no grande grupo ficaram concentradas em 

alguns induzindo ainda, a um abaixa quantidade de participação e dessa forma, ocorreram 

momentos nos quais o investigador necessitou direcionar a pergunta ao participante para que o 

mesmo emitisse uma opinião. Esse obstáculo interferiu ainda, nas discussões em dupla no 

momento da resolução da tarefa 1 pois o objetivo foi efetuar mais de uma análise da Base 

Orientadora da Ação (BOA) e do texto elaborado na tarefa 1. 

O segundo obstáculo, foram as atividades desenvolvidas de modo não presencial, a 

disponibilização do tempo e do local para efetivação das pesquisas e para a resolução de um 

parte da tarefa 1 e 2 não foi bem aproveitada pelos participantes, pois a pesquisa tinha como 

objetivo fundamentar: (a) a elaboração da Base Orientadora da Ação (BOA) para a ação 

escrever textos argumentativos em Química; e (b) a tese aplicando os conhecimentos da área 

da Química nas tarefas 1 e 2. Dessa maneira, durante o encontro notou-se participantes (a) 

elaborando a BOA sem o auxílio de nenhum material de apoio, nem mesmo o que foi enviado 

ao correio eletrônico dos mesmos; (b) o texto argumentativo em Química da tarefa 1 contendo 

baixa aplicação dos conhecimentos da área da Química como também, sem a resolução da 

mesma; e (c) a resolução da tarefa 2 como poucos ou nenhum subsídios pra a resolução da 

mesma.  

O caderno de registro apresentou como obstáculos (a) a materialização dos 

pensamentos desenvolvidos no processo de elaboração da Base Orientadora da Ação (BOA) 

uma vez que esperou-se mais registros tais como rascunhos e fontes de pesquisa; (b) a resolução 

das tarefas 1 e 2, no sentido de apresentar além das respostas solicitadas mais anotações sobre 

o processo, por exemplo: um rascunho do texto elaborado, justificativas não utilizadas, os 

conhecimentos da área da Química relacionados ao tema, o processo de seleção das 

justificativas; e (c) a falta de anotações sobre o desenvolvimento da Experiência Formativa. 
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No que diz respeitos aos obstáculos promovidos pela aplicação da prova pedagógica 

elencam-se: (a) não disponibilidade de acesso às ferramentas de pesquisa sobre o tema e os 

conhecimentos da área da Química; (b) tempo atribuído para a análise das justificativas a serem 

utilizadas para a elaboração da tese; (c) clareza das questões propostas e (d) questões mais 

direcionadas aos itens da Base Orientadora da Ação (BOA). 

Quanto às tarefas 1 e 2 podem-se explicitar os seguintes obstáculos: (a) inclusão de 

um roteiro de entrevista a fim de analisar o processo de aplicação da BOA e da elaboração do 

texto argumentativo em Química; (b) questões específicas para os itens da BOA; (c) a execução 

de uma parte da resolução não presencial; e (d) tempo necessário para a resolução. 

O questionário apresentou como obstáculos: (a) falta de questões direcionadas aos 

itens da Base Orientadora da Ação (BOA); (b) a quantidade de questões; e (c) questões dirigidas 

para cada etapa da Experiência Formativa. 

A pesquisa em tela lança como proposta a inclusão nos currículos do Ensino 

Superior e Educação Básica a formação ou desenvolvimento das habilidades gerais, não apenas 

como um instrumento para resolução de tarefas mas um caminho de formação do pensamento, 

fornecendo as bases para a elaboração de orientações para a estruturação de habilidades gerais 

e suas diversas aplicações. Outra proposta é o incentivo a pesquisa direcionada à utilização e 

construção da orientação dentro do Sistema Didático enquanto metodologia para o ensino e 

aprendizagem de conteúdos curriculares. 

 Outras questões norteadoras tornaram-se evidentes tais como: (a) qual a estrutura 

da tarefa para desenvolver cada item ausente apresentado na Base Orientadora da Ação (BOA) 

do licenciando? ; (b) Como acompanhar efetivamente o processo de elaboração do texto 

argumentativo em Química diante do tempo empregado para esta ação? ; (c) A estrutura da 

Experiência Formativa atuará da mesma forma em uma quantidade maior de participantes? ; 

(d) Quais alterações ampliariam a funcionalidade do Esquema da Base Orientadora Completa 

da Ação (EBOCA)? (e) Qual seria a estrutura do Experimento Formativo para ação escrever 

textos argumentativos em Química?; e, (f) Quais alterações necessárias para ampliar a precisão 

dos indicadores para a análise da Base Orientadora da Ação? 
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1. MATERIAL DE APOIO 

 

 

Argumentação nas Ciências 

 

Os fenômenos da natureza são o objeto de estudo das ciências, através da pesquisa 

científica são elaboradas as justificativas dos modelos, leis e teorias do conhecimento que 

proporcionam o seu entendimento e a manipulação. Pinochet (2015) acrescenta que a 

argumentação é uma via que a ciência utiliza para a produção de explicações acerca de como 

ou do porquê acontecerem determinados fenômenos. Esse processo advém de uma prática 

social, uma interação entre membros de uma comunidade que elaboram justificativas para a 

compreensão da natureza, alicerçadas no conhecimento existente influenciadas pelas relações 

entre ciências, tecnologia e sociedade.  

Nas ciências, a justificativa pode ser: (a) inovadora, quando aborda um novo 

conhecimento sobre o objeto de estudo; (b) extensiva, no momento em que amplia informações 

novas e; (c) contrária, ao refutar modelos, leis ou teorias. A mesma, é submetida à apreciação 

da comunidade científica a qual encontra-se vinculada, cujo objetivo é a sua validação, através 

do convencimento de seus companheiros a partir de argumentos e da argumentação. A 

argumentação, segundo Martins et al (2013), é um elemento chave na construção no 

desenvolvimento do conhecimento científico. 

A argumentação se faz atuante neste cenário de produção de conhecimento 

científico uma vez que, a informação nova obtida através das investigações necessita ser 

avaliada, ser compreendida e ser aceita pela comunidade científica. Martins et al (2013) ressalta 

a importância dos cientistas utilizarem a argumentação uma vez que, o pensamento racional 

encontra alicerce na persuasão por meio da lógica argumentativa. Essa busca da geração e a 

justificação de conhecimentos ocorrem as mudanças das teorias, na discussão das interpretações 

diferentes são eleitas novas teorias. Costa (2008) explica que as mudanças acontecidas no 

conhecimento científico ocorrem enquanto progressão através da discussão, conflito e 

argumentação, que não ocorre através de uma concordância geral e imediata, é um processo.  

Assim, a argumentação faz parte da produção do conhecimento científico ao 

proporcionar o desenvolvimento de novas formas de perceber o objeto de estudo, novas 

interpretações, evidências, justificativas e demais elementos que direcionam a teses que 
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necessitam ser validadas e defendidas na intencionalidade de convencimento da comunidade 

científica levando em consideração o contexto no qual está inserida a discussão. 

 

Argumentação para aprender química 

 

O ensino das ciências envolve estratégias diversificadas estas, apresentam-se 

atreladas ao desenvolvimento de habilidades, entre elas a habilidade cognitivo linguística 

argumentar. A argumentação para aprender ciências, no âmbito dos conhecimentos da Química, 

reflete-se no relacionamento de informações concretas e de generalizações, alicerçados no 

pensamento crítico, visando a validação ou defesa de uma justificativa ou de uma tese. Assim, 

argumentar para aprender Química parte do entendimento de que o conhecimento é uma 

construção social contextualizada, complexa e intencional na qual entrelaça a teoria 

comunicativa e a construção social. 

A justificação, ou a defesa de uma tese, envolve a investigação de evidências e isto 

proporciona a participação de atividades de pesquisa e extensão que, em sala de aula, faz parte 

das atividades de ensino. Os estudantes, ao buscar conhecimentos através de experimentos, 

referências bibliográficas e de outros meios disponíveis, desenvolvem uma prática social que 

envolve propor, sustentar, criticar, avaliar e refinar ideias, a cerca de um assunto do 

conhecimento científico e da Química. 

Aprender Química, através da argumentação, está entrelaçado com o 

desenvolvimento do pensamento crítico, uma vez que a investigação das provas resulta na 

seleção e avaliação das evidências, diante do contexto teórico frente aos empíricos e, estas 

devem ser direcionadas a partir da tese a ser defendida. Sardá Jorge; Sanmartí Puig (2000), 

implementa que a argumentação também auxilia na formação de um estudante crítico e capaz 

de fazer opções entre diferentes argumentos que lhe são apresentados. Em outra esfera, a própria 

formulação da tese exige uma linha de pensamento quando da articulação do dado, justificativa 

e conclusão. E o momento da defesa, seja oral ou por escrita necessita do raciocínio 

argumentativo, onde a rede de conhecimentos deve ser alinhada à tese a ser defendida, às 

características do meio de propagação, à intencionalidade perante o interlocutor. 

As questões do dia a dia que trazem em seu cerne a contradição, são utilizados 

dentro do contexto dos conhecimentos científicos e da Química, como motivadores para a 

aprendizagem de conceitos. Além disso Nascimento; Vieira (2008) apontam que a 
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argumentação é uma via para que o estudante desenvolva diferentes formas de pensar 

promovendo uma participação mais ativa no contexto escolar.  

Sendo assim, aprender Química possui ligação com a argumentação ao passo que 

permite ao estudante perceber o processo de desenvolvimento do conhecimento bem como, o 

próprio processo. Trazendo o entendimento de como os modelos científicos, teorias e leis do 

conhecimento científico e da Química se modificam, proporcionando ainda, o desenvolvimento 

do pensamento crítico e da ampliação ou desenvolvimento de habilidades cognitivas e 

linguísticas ao constatar fatos e emitir teses fundamentadas direcionadas ao convencimento de 

seus pares, esta última é evidenciada por Martins et al (2013) ao indicar que o diálogo 

argumentativo favorece a aprendizagem dos alunos e é uma ferramenta fundamental em 

trabalhos de grupos cooperativos. 

 

O que é argumentar? 

 

A definição para argumentar está estreitamente relacionada com a justificativa de 

uma afirmação ou de uma tese. Esta é a definição proposta por Jorba et al (2000) onde a 

argumentação é compreendida enquanto uma habilidade cognitivo linguística a ser 

desenvolvida em situações interativas comunicativas caracterizadas pela existência de 

diferentes pontos de vista ou posicionamentos, onde pretende-se convencer o interlocutor a 

compartilhar da opinião do locutor. 

Por habilidade cognitivo linguística entende-se a relação entre o pensamento e a 

tipologia textual. A relação ocorre entre as habilidades cognitivas (analisar, comparar, 

classificar, identificar, interpretar, inferir, deduzir entre outras) e, as tipologias textuais 

(descritivo, narrativo, explicativo, instrutivo e, argumentativo). Assim, por exemplo a 

habilidade cognitivo linguística argumentar estabelece relação entre as habilidades cognitivas 

(elencas nas ações necessárias à argumentação) com o tipo textual argumentativo (e suas 

características estruturais) compreendendo a modalidade oral ou por escrito. 

Dessa maneira, argumentar, segundo Jorba et al (2000) requer: (1) produzir razões 

ou pensamentos; (2) estabelecer relação entre as razões ou argumentos que levem a modificar 

o valor epistêmico do ponto de vista do interlocutor; e, examinar a aceitabilidade das razões ou 

pensamentos. 
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O que é escrever um texto argumentativo em química? 

 

Escrever um texto argumentativo em Química é produzir um texto escrito, segundo 

a norma padrão do português, com a finalidade de defender uma tese, a fim de convencer e 

influenciar na compreensão do interlocutor, mobilizando conhecimentos da Química. 

 

Planejamento para a ação escrever um texto argumentativo em química 

 

A finalidade do planejamento é antecipar o texto, sua elaboração atua como um 

norte durante o processo de escrita. Parte de um mapeamento das operações necessárias 

interligando a tese aos argumentos, direcionando a intencionalidade através dos elementos que 

compõe um texto argumentativo em Química. A leitura da situação problema permite a 

identificação do tema, esta é a base para a sustentação de sua opinião, além disso, proporciona 

antecipar o contexto no qual está inserida a problemática e prever as características do 

interlocutor, influenciando na produção dos modelos e explicações nas quais a opinião se 

sustenta bem como, na operacionalização deles dentro do texto.  

A investigação dos conhecimentos científicos e da Química também é um ponto 

importante, assim como, a elaboração da tese, definida enquanto enunciado formado por: (1) 

uma fundamentação sobre a temática, (2) a justificativa, a sustentação que interliga a 

fundamentação à conclusão e, (3) conclusão, a informação que se quer defender ou refutar. 

Assim, a tese representa a validação de uma opinião diante da temática e situação problema 

apresentada. 

A intencionalidade do texto argumentativo reflete-se na tese e nos argumentos, 

assim, os argumentos exercem um papel fundamental neste processo. Uma das estruturas mais 

utilizadas no contexto das ciências é o modelo argumentativo de Toulmin (2006). Este modelo 

apresenta um sistema formado pelos seguintes elementos: (D) dados: fatos ou informações que 

se utilizam de justificativas para sua validação; (W) garantias: são leis, princípios e etc., com a 

função de relaciona os dados à conclusão; (B) apoio: fundamentam as garantias; (Q) 

qualificador modal: comentário que adiciona uma qualidade à garantia; (R) refutação: atuam na 

justificativa de forma contrária à conclusão; (C) conclusão: a tese que se estabelece.  
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O argumento, além de possuir elementos estruturais, podem ser classificados de 

acordo com a intencionalidade, segue quadro com alguns tipos e exemplos. 

 

Quadro: Tipos de argumentos e exemplos 

TIPO DEFINIÇÃO EXEMPLO 

Argumento de 

autoridade 

No argumento de autoridade, o 

auditório é levado a aceitar a validade 

da tese ou conclusão [C] defendida a 

respeito de certos dados [D], pela 

credibilidade atribuída à palavra de 

alguém publicamente considerado 

autoridade na área [G]. 

No livro didático X, as personagens que praticam 

boas ações são sempre ilustradas como loiras de 

olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas 

ou negras [D]. Podemos dizer que o livro X é 

racista [C], pois, segundo o antropólogo Kabengele 

Munanga, do Museu de Antropologia da USP, 

ilustrações que associam traços positivos apenas a 

determinados tipos raciais são racistas [G]. 

Argumento por 

evidência 

No argumento por evidência, 

pretende-se levar o auditório a admitir 

a tese ou conclusão [C], justificando-a 

por meio de evidências [G] de que ela 

se aplica aos dados [D] considerados. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras 

de Domicilio (PNAD) de 2008, o telefone, a 

televisão o computador estão entre os bens de 

consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras 

[D], Esses dados mostram que boa parte desses 

bens de consumo está ligada ao desejo de se 

comunicar [C]. A presença desses três meios de 

comunicação entre os bens mais adquiridos pelos 

brasileiros é uma evidência desse desejo [G]. 

Argumento por 

comparação 

(analogia) 

No argumento por comparação, o 

argumentador pretende levar o 

auditório a aderir à tese ou conclusão 

[C] com base em fatores de 

semelhança ou analogia [G] 

evidenciados pelos dados [D] 

apresentados. 

A quebra de sigilo nas provas do Enem 2009, 

denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem 

seriam os responsáveis [D]. O sigilo de uma prova 

do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades 

educacionais - e não da imprensa [C]. Assim como 

a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, 

as autoridades educacionais devem ser 

responsáveis pelo sigilo do Enem [G] 

Argumento por 

exemplificação 

No argumento por exemplificação, o 

argumentador baseia a tese ou 

conclusão [C] em exemplos 

representativos [D], os quais, por si 

sós, já são suficientes para justificá-la 

[G] 

Vejam os exemplos de muitas experiências 

positivas - Jundiaí (SP), Campinas (SP), São 

Caetano do Sul (SP), Campina Grande (PB) etc. - 

sistematicamente ignoradas pela grande imprensa 

(D). Tantos exemplos levam a acreditar [G] que 

existe uma tendência predominante na grande 

imprensa do Brasil de só noticiar fatos negativos 

[C]. 

 

 

 

 

 

 

 

D assim, Q C 

já que W 

a menos que R 
por conta de B 
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Continuação... 

TIPO DEFINIÇÃO EXEMPLO 

Argumento de 

princípio 

 

 

No argumento de princípio, a 

justificativa [G] é um princípio, ou 

seja, uma crença pessoal baseada 

numa constatação (lógica, científica, 

ética, estética etc.) aceita como 

verdadeira e de validade universal. Os 

dados apresentados [D], por sua vez, 

dizem respeito a um fato isolado, mas, 

aparentemente, relacionado ao 

princípio em que se acredita. Ambos 

ajudam o leitor a chegar a uma tese, ou 

conclusão, por meio de dedução. 

A derrubada dos índices de mortalidade infantil 

exige tempo, trabalho coordenado e planejamento 

[G]. Ora, o índice de mortalidade infantil de São 

Caetano do Sul. em São Paulo, foi o que mais caiu 

no país [D]. Portanto, São Caetano do Sul foi o 

município do Brasil que mais investiu tempo, 

trabalho coordenado e planejamento na área [C]. 

Argumento por 

causa e 

consequência 

No argumento por causa e 

consequência, a tese, ou conclusão 

[C], é aceita justamente por ser uma 

causa ou uma consequência [G] dos 

dados (D). 

Não existem políticas públicas que garantam a 

entrada dos jovens no mercado de trabalho [D]. 

Assim, boa parte dos recém-formados numa 

universidade está desempregada ou subempregada 

[C]. O desemprego e o subemprego são uma 

consequência necessária das dificuldades que os 

jovens encontram de ingressar no mercado de 

trabalho [G]. 

Fonte: Rangel et al (2016, p. 116 e 117) 

 

Por fim, uma operação importante é a elaboração de um esquema da proposta do 

texto argumentativo em Química, este pode ser vivenciado a partir do modelo argumentativo 

proposto por Toulmin (2006), para isto, faz se necessário uma visão global do texto a fim de 

correlacionar os elementos (dado, justificativa, conclusão, qualificador modal, apoio e 

refutação) a partir de suas próprias definições, segue exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O uso de 

catalisadores  
técnica eficiente 

Aumento da produção 

Outra forma é a alteração da temperatura 

mas pode afetar a espontaneidade do 

processo. 

Diminuem a energia de ativação do 

complexo ativado e aumenta a velocidade 

da reação. 

 

Para produção de 

fertilizantes 
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Exemplo de texto argumentativo em Química produzido a partir do esquema: 

“O uso de catalisadores é um princípio da indústria química 

moderna. Porque com os catalisadores se aumenta a produção, uma vez 

que eles diminuem a energia de ativação do complexo ativado e aumenta 

a velocidade da reação. Dessa forma, elimina-se a possibilidade de um 

processo lento. Mas, outra forma de aumentar a velocidade da reação é 

geralmente aumentando a temperatura, mas esse procedimento pode afetar 

a espontaneidade do processo, como, por exemplo, em reações espontâneas 

a baixas temperaturas. Em conclusão, o uso de catalisadores é uma boa 

técnica para se aumentar a produção, porque aumenta a velocidade da 

reação química, diminuindo o custo do processo e que, graças a isso, 

podemos dispor de substâncias, como fertilizantes para as plantações dos 

agricultores”. (Núñez; Silva, 2009)  

 

 

Escrever o texto argumentativo 

 

Cada escritor possui seu estilo, as normas representam as estruturas básicas das 

tipologias, no entanto cada pessoa desenvolve seu processo criativo alinhado com sua visão de 

mundo, conhecimentos prévios e investigações posteriores. Ao escrever um texto 

argumentativo em Química três itens são importantes seguir: (1) a norma padrão do português 

escrito, (2) os elementos característicos da texto argumentativo e, (3) o planejamento 

previamente estabelecido. 

A norma padrão do português escrito condiz com a precisão vocabular. Há dois 

tipos de vocabulários: (1) ativo, composto palavras cujo significado é conhecido e, por isso, 

empregamos na construção habitual dos enunciados e, (2) o vocabulário passivo, formado por 

palavras oriundas dos meios de comunicação utilizados e que possui uma ideia às vezes não 

muito exata do significado. Seguem três exemplos: (1) “Meu primo precisou operar o joelho”, 

aqui o entendimento é que o “primo” é um cirurgião e; (2) “A vítima teve um fígado afetado”, 

neste caso, a inadequação consiste no emprego do “um”, como se alguém tivesse dois fígados 

(3) “O criminoso foi pego em fragrante”, fragrante significa que exala bom odo. 

Outro ponto é a obediência às regras gramaticais, às normas reguladoras do idioma, 

estas são importantes para manter os padrões da escrita e assim, os leitores conhecem a estrutura 

da organização dos parágrafos e do texto facilitando o processo de comunicação e compreensão 

do mesmo. Destaca-se: a concordância nominal e verbal, acentuação, ortografia e a pontuação. 

A concordância nominal se baseia na relação entre substantivo e as palavras que a 

ele se ligam para caracterizá-los. Exemplo (1) " Há menas coisas...", em vez de "menos coisas"; 

(2) “Eles pertencem à comunidade árabe imigrante na França e na Bélgica, que vivem em 
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guetos”, o correto é “que vive” e, (3) “Advogados franceses solidários ao drama de Adlène 

estava no aeroporto”, em vez de “estavam”. Já a concordância verbal corresponde à flexão do 

verbo para concordar com o seu sujeito. Segue o exemplo: (1) “Não estou certa de que essa 

decisão satisfaz a todos”, o correto seria satisfaça; (2) "Fazem cinco anos que trabalho no setor", 

em vez de "faz cinco anos..." e, (3) "Vende-se terrenos”, o certo é vendem-se 

Seguindo as regras, há a acentuação, este campo consiste na correta utilização dos 

acentos gráficos, que atua no processo de formação das palavras e até no seu significado, como 

por exemplo: (1) “Ela era uma criança muito sabiá que tinha um sábia com o canto mais lindo”, 

sábia (no sentido de ser inteligente) x sabiá (o pássaro); (2) “pais” = progenitores, diferente de 

país = “pátria”; e, (3) “porem” = terceira pessoa do plural (verbo pôr), diferente de “porém” = 

mas, todavia. E a ortografia para escrever corretamente as palavras, para não ocorrer alterações 

no sentido da frase como em “Não me medico, vou ao médico”. 

Por fim a coerência e coesão, a primeira condiz com um conjunto de ideias que 

apresentam uma uniformidade, observada na organização entre os parágrafos e a sua sequência 

lógica. Segue um exemplo de texto sem coerência: “João vai à padaria. A padaria é feita de 

tijolos. Os tijolos são caríssimos. Também os mísseis são caríssimos. Os mísseis são lançados 

no espaço. Segundo a Teoria da Relatividade, o espaço é curso. A geometria rimaniana dá conta 

desse fenômeno”. A coesão atua no sequenciamento das ideias de modo lógico, facilitando a 

leitura e o entendimento do texto, consiste no uso correto dos conectivos e elementos textuais 

permitindo a conexão entre as frases, orações, termos, períodos e parágrafos de um texto. 

Exemplo de parágrafo sem coesão: “Famílias em que pai e mãe trabalham fora, os lares são até 

melhor equipados com aparelhos modernos, no enatando os filhos ficam à mercê das televisões, 

creches e escolas de tempo integral”, sugestões (1) “Em famílias que pai e mãe trabalham fora, 

os lares são [...]” ou (2) “Famílias em que pai e mãe trabalham fora possuem lares que são até 

melhor [...]” 

Os elementos típicos de um texto argumentativo são: (1) verbo, (2) conjunções ou 

operadores argumentativos e, (3) a estrutura da organização das ideias. A modalidade verbal 

predominante é o impessoal, como por exemplo “percebe-se que a desigualdade social é um 

problema sério”, em vez de “eu acredito que a desigualdade social é um problema sério”, além 

disso utiliza-se a 3ª pessoa do singular (ele), como no exemplo anterior ou, a 1ª pessoa do plural 

(nós), “podemos notar que a desigualdade social é um problema sério”.  Entre os verbos 

destacam-se:  
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Tipos de verbos utilizados em textos argumentativos e exemplos 

Tipo de Verbo Exemplo 

Verbos indicadores de posições oficiais e afirmações 

positivas 

Declarar, afirmar, comunicar, informar, confirmar. 

Verbos indicadores de força do argumento Frisar, ressaltar, acentuar, enfatizar, destacar, garantir. 

Verbos indicadores de emocionalidade circunstancial Desabafar, gritar, vociferar, apelar, ironizar. 

Verbos indicadores da provisoriedade do argumento Achar, julgar, pensar, imaginar. 

Verbos organizadores de um momento argumentativo 

no conjunto do discurso 

Iniciar, prosseguir, introduzir, concluir, inferir, 

acrescentar, continuar, finalizar, explicar. 

Verbos indicadores de tomadas opositivas, 

organizadores dos aspectos conflituosos: 

Comentar, reiterar, reafirmar, negar, discordar, temer, 

admitir, apartear, revidar, retrucar, responder, indagar, 

defender, reconhecer, reconsiderar, reagir. 

Verbos interpretativos do caráter elocutivo do discurso 

referido 

Aconselhar, criticar, elogiar, prometer, condenar, 

desaprovar, incentivar, sugerir. 

 

 

 

Os operadores argumentativos ou conjunções constituem-se de palavras ou 

expressões responsáveis pela conexão das orações auxiliando na coesão e coerência além disso, 

indicam a força argumentativa dos enunciados, e a ideia que pretendem transmitir. Seguem 

exemplos: 

 

Tipos de operadores argumentativos e exemplos 

Tipo de operador 

argumentativo 
Exemplo 

Tomar posição Do meu ponto de vista; na minha opinião; pensamos que; pessoalmente acho 

Indicar certeza Sem dúvida; está claro que; com certeza; é indiscutível 

Indicar probabilidade Provavelmente; me parece que; ao que tudo indica; é possível que 

Indicar causa e/ou 

consequência 
Porque; pois; então; logo; portanto; consequentemente 

Acrescentar argumentos Além disso; também; ademais 

Indicar restrição Mas; porém; todavia; contudo; entretanto; apesar de; não obstante 

Organizar argumentos Inicialmente; prime ira mente; em segundo lugar; por um lado; por outro lado 

Preparar conclusão Assim; finalmente; para finalizar; por fim; concluindo; enfim; em resumo 

 

 

A estrutura organizacional segue os blocos: (1) introdução: com a exposição do 

tema-problema e da tese; (2) desenvolvimento: apresentação dos argumentos e; (3) conclusão: 

onde ocorre a reafirmação da tese. Esta pode ser mais detalhada a partir do esquema de 

organização das ideias utilizando o modelo argumentativo de Toulmin (2006) como descrito 

anteriormente. 
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Revisar o texto argumentativo em química 

 

O momento da revisão prioriza o exame do produto obtido a partir da comparação 

entre o texto produzido e o planejamento elaborado, o objetivo é ajustar, reescrever e refazer 

aquilo conveniente a intencionalidade de convencer e influenciar na compreensão do locutor 

mobilizando conhecimentos da Química, um dos primeiros pontos é a obediência a norma 

padrão do português escrito  

 

Exemplo 

 

Situação-problema: Desenvolver atividades que estimulem a conexão entre currículo escolar 

e o mundo cotidiano é um desafio constante no ensino fundamental e médio. Este caminho, visa 

proporcionar o aumento do interesse dos estudantes pelo processo de compreensão dos 

fenômenos através da aplicação dos componentes curriculares, entre eles, os conhecimentos da 

Química. A exposição às notícias em jornais, revistas, internet e demais meios de comunicação 

são uma fonte de discussão de temas relevantes, que podem ser utilizados como plano de fundo 

para o aprofundamentos de conceitos e teorias da Química. Dentre eles, pode-se destacar o uso 

de agrotóxicos, motivando a compressão de sua importância no contexto social, econômico e 

dos conceitos químicos implícitos. Em termos metodológicos, a elaboração de textos 

argumentativos constitui-se em um recurso capaz de promover a aprendizagem, uma vez que, 

perpassa por uma série de operações envolvendo desde a pesquisa sobre o assunto até a 

produção de uma tese ou ponto de vista a ser defendido. Que tal experimentar este desafio? 

Escreva um texto argumentativo abordando o tema agrotóxico, dentro do contexto dos 

conhecimentos da Química ao nível de ensino médio. Mãos à obra!  

 

Planejamento 

- Tema: Uso dos agrotóxicos na produção de alimentos 

- Interlocutor: nível de conhecimento de ensino médio em formação, conhecimentos prévios 

sobre ciências e Química, a opinião pública em geral posiciona-se contra o uso dos agrotóxicos. 

- Conhecimentos científicos e da Química: Educação Ambiental: agrotóxicos; Biologia: 

problemas de saúde envolvendo intoxicação; Química: organoclorados. 

- Tese: O uso dos agrotóxicos, obtidos a partir da utilização dos organoclorados como o DDT, 

contaminam o meio ambiente e os seres vivos. 
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- Argumentos: 

 Tipo: senso comum:  

o Organoclorados como o DDT contaminam meio ambiente e seres vivos. 

o Alimentos orgânicos são aqueles cultivados sem o uso de agrotóxicos ou hormônios 

de crescimento. 

 Tipo: de fato: 

o Agrotóxicos são substâncias químicas que podem aumentar a produção de 

alimentos através dos princípios ativos que atuam nas pragas e os doenças das 

plantas.  

o Os alimentos orgânicos cultivados sem o controle adequado de produção e 

armazenagem podem ser contaminadas por fungos ou por bactérias como a 

salmonela e a Escherichia coli. Um caso célebre aconteceu na Alemanha, em junho 

de 2011: mais de quarenta pessoas morreram e milhares foram parar no hospital 

após ingerir brotos de feijão de uma fazenda orgânica contaminados com E. coli. 

Ou seja, não só por ser orgânico um produto é necessária e automaticamente mais 

saudável que o similar cultivado como o auxílio de defensivos.  

 Tipo: racional:  

o Organoclorados são caracterizados pela insolubilidade em água e solubilidade em 

óleos e gorduras acarretando aumento do tempo para degradação no meio ambiente 

e, acúmulos nos tecidos adiposos dos seres vivos. 

o Os organoclorados, em especial o dicloro-difenil-tricloroetano (DDT), possui a 

formula molecular (C14H9Cl5), são caracterizados pela: insolubilidade em água; 

solubilidade em líquidos apolares como éter, clorofórmio e, consequentemente, em 

óleos e gorduras; e, alta estabilidade por conta da baixa reatividade das ligações 

químicas, acarretando no aumento do tempo para degradação no meio ambiente. O 

DDT passou a ter uso proibido há por volta de 30 anos, não são mais produzidos no 

Brasil e em vários outros países 

o Organoclorados (DDT, BHC, HHC): são compostos orgânicos que apresentam 

átomos de cloro em ligações covalente na cadeia. Trata-se de substâncias altamente 

tóxicas, de toxidade crônica, ou seja, seus efeitos se manifestam de forma lenta pelo 

organismo. 

o Agrotóxicos e corpo humano: Sistema Circulatório: Os pesticidas que fazem parte 

do grupo hidroxicumarínicos fazem com que o sangue perca a sua propriedade 

https://www.infoescola.com/elementos-quimicos/cloro/
https://www.infoescola.com/quimica/ligacao-covalente-simples-ligacao-molecular/


170 

 

 

 

coagulante e isso pode provocar hemorragias; Sistema Reprodutor: Os carbamatos, 

organoclorados e organofosforados podem levar ao aborto e os clorofenóxicos 

causam interferência na produção de espermatozóides. Coração: Os agrotóxicos do 

grupo dos organofosforados e dos carbamatos podem causar descontroles nervosos 

e até mesmo parada cardíaca. O paraquat causa queimaduras e lesões nos tecidos 

internos dentre eles os do coração.   

 Tipo: de autoridade 

o No final de 2011, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos 

Deputados aprovou um relatório que revela os riscos desses venenos para a saúde 

humana e ambiental. O relatório da subcomissão especial sobre o uso de 

agrotóxicos e suas consequências à saúde aponta que quando se fala de substâncias 

tóxicas, como os agrotóxicos, não há como suprimir o risco envolvido na utilização 

desses produtos, apenas reduzi-lo a níveis aceitáveis.  

o Relatório da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados: 

Os dados que as empresas apresentaram de retorno das embalagens vazias de 

agrotóxicos não correspondem à verdade. O Instituto Nacional de Processamento 

de Embalagens Vazias (INPEV), fundado pelas próprias empresas, trabalha com 

um número bem menor do que o total das empresas de agrotóxicos no Brasil. Eles 

trabalham com menos de 100 empresas, e, no total, são 136 com registro no país. 

Outro problema sério é quando o estabelecimento comercial obriga o agricultor a 

assinar um termo de compromisso que o responsabiliza pela entrega da embalagem 

no posto de recolhimento estipulado pelas empresas. Muitas vezes, esse posto está 

distante 300 quilômetros da propriedade rural. Tem estado com apenas um posto de 

coleta. 

o Bombardi, pesquisadora da Universidade de São Paulo, publicou em 2017 um atlas 

sobre a contaminação no Brasil fazendo uma comparação dos níveis de agrotóxicos 

utilizados na União Europeia, as variações são impressionantes, o nível aceitável 

de contaminação da água chega a ser cinco mil vezes superior ao limite máximo da 

União Europeia, o feijão e a soja apresentam, respectivamente 500 e 200 vezes a 

mais. 
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- Esquema da proposta do texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto escrito 

 

O uso dos agrotóxicos, os obtidos a partir dos organoclorados contaminam o meio 

ambiente e os seres vivos. Sendo definidos enquanto substâncias químicas utilizadas no 

controle de pragas e doenças relacionadas às plantas, os agrotóxicos possuem diversas 

denominações: pesticidas, praguicidas, veneno e até mesmo, defensores agrícolas. No entanto, 

estudos apontam que o aumento do uso dos agrotóxicos na produção de alimentos atuam 

diretamente sobre a região onde ocorre a aplicação causando a contaminação.  

Um dos exemplos dos agrotóxicos são organoclorados, em especial o dicloro-

difenil-tricloroetano (DDT), possui a formula molecular (C14H9Cl5) apresentando átomos de 

cloro em ligações covalentes na cadeia. Tal organização a torna uma substância altamente 

tóxica e de manifestação lenta no organismo, uma vez que, por se solúvel em líquidos apolares, 

tendem ao acúmulo em óleos e gorduras. Este fato, resultou numa denúncia pública efetuada 

por Rachel Carson, em 1962, através do Livro “Primavera silenciosa” abordando os efeitos 

adversos do contato do DDT com aves, atribuindo a substância o pseudônimo de elixir da morte.  

A insolubilidade em água, faz com que os organoclorados permaneçam por mais 

tempo no meio ambiente, e assim aumenta a possibilidade de contaminação dos seres vivos, 

corrobora ainda, a alta estabilidade de sua molécula, por conta da baixa reatividade das ligações 

químicas, acarretando no aumento do tempo para degradação no meio ambiente. Assim, no 

Alimentos orgânicos não é garantia de 

não contaminação  

O uso dos 

agrotóxicos 
Possuem um alto 

risco 

Devido as características de 

suas substâncias 

De contaminação do meio 

ambiente e dos seres vivos 

Organoclorados (DDT) insolubilidades em 

água e solubilidade em óleos e gorduras 

Relatório da Comissão de Seguridade Social e 

da Família da Câmara de Deputados riscos do 

uso dos agrotóxicos pelos níveis de aplicação e 

descarte de embalagens 

Bomdardi contaminação da agua e dos 

alimentos 

Relação substância tóxica e problema de 

saúde 
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Brasil e em outros países, O DDT teve sua produção proibida há pelo menos 30 anos, sendo um 

exemplo do poder de contaminação dos agrotóxicos. 

Em 2011, no Brasil, os agrotóxicos estiveram no centro dos debates da Comissão 

de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, onde aprovou-se um relatório sobre 

o potencial de contaminação ambiental e dos seres vivos, destacando a não possibilidade de 

suprimir os riscos de seu uso, porém pode-se estabelecer níveis aceitáveis de aplicação. 

Um dos pontos sobre a contaminação do meio ambiente é o descarte das 

embalagens, o relatório supra citado denuncia que o Instituto Nacional de Processamento de 

Embalagens Vazias (INPEV) apresentou dados que não condizem com a quantidade de 

embalagens retornadas, fundada pelas próprias empresas a INPEV atua com menos de 100 

empresas das 136 existentes, além disso, o agricultor deve assinar um termo de responsabilidade 

da entrega da embalagem no posto de recolhimento indicado pelas empresas, no entanto, as 

distâncias são grandes e o quantitativo de postos é pequeno. 

Bombardi, pesquisadora da Universidade de São Paulo, publicou em 2017 um atlas 

sobre a contaminação no Brasil fazendo uma comparação dos níveis de agrotóxicos utilizados 

na União Europeia, as variações são impressionantes, o nível aceitável de contaminação da água 

chega a ser cinco mil vezes superior ao limite máximo da União Europeia, o feijão e a soja 

apresentam, respectivamente 500 e 200 vezes a mais. 

Outros estudos relacionam substâncias presentes em agrotóxicos e os órgãos mais 

afetados, tais como: hidroxicumarínicos, provocadores de hemorragias; carbamatos, 

organoclorados e organofosforados podem estimular o aborto e os clorofenóxicos influenciam 

na produção de espermatozoides; por fim o paraquat causa queimaduras e lesões nos tecidos 

internos, dentre eles os do coração. 

Os alimentos orgânicos adentram neste cenário sob a perspectiva de amenização da 

situação, uma vez que não utilizam agrotóxicos ou substâncias atuantes no desenvolvimento da 

planta no entanto, faz se necessário atenção ao processo de produção, armazenamento e 

acondicionamento a fim de evitar a contaminação por microrganismos patogênicos (fungos ou 

bactérias por exemplo).  

Diante disso, os agrotóxicos possuem um papel importante na produção de 

alimentos, protegendo as plantas das doenças e pragas no entanto, há dificuldades ligadas a 

própria estrutura molecular conferindo resistência e toxicidade. Os agrotóxicos estimulam 

debates quanto aos riscos de seu uso, expondo interesses econômicos, políticos e sociais, 

fragilizados por leis ineficientes e dificuldades para fiscalização. Os estudos apresentam altos 
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índices de contaminação do meio ambiente, através das embalagens não retornadas às empresas 

de reciclagem, quanto dos seres vivos no que diz respeito às doenças desenvolvidas. Resta a 

conscientização sobre os riscos e a implementação de políticas voltadas ao manejo correto dos 

agrotóxicos. 

 

 

Revisão 

 

 
(1) O uso dos agrotóxicos faz parte do dia a dia dos 

agricultores e contaminam o meio ambiente e os seres vivos. Sendo 

definidos enquanto substâncias químicas utilizadas no controle de pragas e 

doenças relacionadas às plantas, os agrotóxicos possuem diversas 

denominações: pesticidas, praguicidas, veneno e até mesmo, defensores 

agrícolas. No entanto, estudos apontam que o aumento do uso dos 

agrotóxicos na produção de alimentos atuam diretamente sobre a região 

onde ocorre a aplicação causando a contaminação do meio ambiente e dos 

seres vivos.  

(2) Um dos exemplos dos agrotóxicos são organoclorados, 

em especial o dicloro-difenil-tricloroetano (DDT), possui a formula 

molecular (C14H9Cl5) apresentando átomos de cloro em ligações covalentes 

na cadeia. Tal organização a torna uma substância altamente tóxica e de 

manifestação lenta no organismo, uma vez que, por se solúvel em líquidos 

apolares, tendem ao acúmulo em óleos e gorduras. Este fato, resultou numa 

denúncia pública efetuada por Rachel Carson, em 1962, através do Livro 

“Primavera silenciosa” abordando os efeitos adversos do contato do DDT 

com aves, atribuindo a substância o pseudônimo de elixir da morte.  

(3) A insolubilidade em água, faz com que os organoclorados 

permaneçam por mais tempo no meio ambiente, e assim aumenta a 

possibilidade de contaminação dos seres vivos, corrobora ainda, a alta 

estabilidade de sua molécula, por conta da baixa reatividade das ligações 

químicas, acarretando no aumento do tempo para degradação no meio 

ambiente. Assim, no Brasil e em outros países, O DDT teve sua produção 

proibida há pelo menos 30 anos, sendo um exemplo do poder de 

contaminação dos agrotóxicos. 

(4) Em 2011, no Brasil, os agrotóxicos estiveram no centro 

dos debates da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos 

Deputados, onde aprovou-se um relatório sobre o potencial de 

contaminação ambiental e dos seres vivos, destacando a não possibilidade 

de suprimir os riscos de seu uso, porém pode-se estabelecer níveis 

aceitáveis de aplicação. 

(5) Um dos pontos sobre a contaminação do meio ambiente 

é o descarte das embalagens, o relatório supra citado denuncia que o 

Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV) 

apresentou dados que não condizem com a quantidade de embalagens 

retornadas, fundada pelas próprias empresas a INPEV atua com menos de 

100 empresas das 136 existentes, além disso, o agricultor deve assinar um 

termo de responsabilidade da entrega da embalagem no posto de 

recolhimento indicado pelas empresas, no entanto, as distâncias são grandes 

e o quantitativo de postos é pequeno. 

(6) Bombardi, pesquisadora da Universidade de São Paulo, 

publicou em 2017 um atlas sobre a contaminação no Brasil fazendo uma 

comparação dos níveis de agrotóxicos utilizados na União Europeia, as 

variações são impressionantes, o nível aceitável de contaminação da água 

chega a ser cinco mil vezes superior ao limite máximo da União Europeia, 

o feijão e a soja apresentam, respectivamente 500 e 200 vezes a mais. 

Tema 
Indicativo do nível de 

conhecimento do 

interlocutor 

Indicativo do nível de 

conhecimento do 

interlocutor 

Indicativo do nível de 

conhecimento do 

interlocutor 

Conhecimento químico 

Conhecimento químico 

Conhecimento científico 

Conhecimento científico 

Tese 
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(7) Outros estudos relacionam substâncias presentes em 

agrotóxicos e os órgãos mais afetados, tais como: hidroxicumarínicos, 

provocadores de hemorragias; carbamatos, organoclorados e 

organofosforados podem estimular o aborto e os clorofenóxicos 

influenciam na produção de espermatozoides; por fim o paraquat causa 

queimaduras e lesões nos tecidos internos, dentre eles os do coração. 

(8) Os alimentos orgânicos adentram neste cenário sob a 

perspectiva de amenização da situação, uma vez que não utilizam 

agrotóxicos ou substâncias atuantes no desenvolvimento da planta no 

entanto, faz se necessário atenção ao processo de produção, armazenamento 

e acondicionamento a fim de evitar a contaminação por microrganismos 

patogênicos (fungos ou bactérias por exemplo).  

(9) Diante disso, os agrotóxicos possuem um papel 

importante na produção de alimentos, protegendo as plantas das doenças e 

pragas no entanto, há dificuldades ligadas a própria estrutura molecular 

conferindo resistência e toxicidade. Os agrotóxicos estimulam debates 

quanto aos riscos de seu uso, expondo interesses econômicos, políticos e 

sociais, fragilizados por leis ineficientes e dificuldades para fiscalização. 

Os estudos apresentam altos índices de contaminação do meio ambiente, 

através das embalagens não retornadas às empresas de reciclagem, quanto 

dos seres vivos no que diz respeito às doenças desenvolvidas. Resta a 

conscientização sobre os riscos e a implementação de políticas voltadas ao 

manejo correto dos agrotóxicos. 

 

 

 

Check-list SIM PARCIALMENTE NÃO AUSENTE 

C 1 – Pode-se identificar a temática?  X    

C 2 – O texto permite descrever alguma característica 

do interlocutor?  
X    

C 3 – A tese defendida utiliza justificativas baseadas 

nos conhecimentos da Química? 
X    

C 4 – É possível identificar elementos do modelo 

argumentativo de Toulmin nos argumentos 

elaborados? 

X    

C 5 – É possível verificar um esquema da proposta do 

texto argumentativo? 
X    

C 6 – O texto segue a norma padrão do português? X    

C 7 – O texto apresenta elementos de um texto 

argumentativo? 
X    

C 8 – O texto possui componentes do planejamento? X    

C 9 – O texto encontra-se estruturado segundo o 

planejamento? 
X    

C 10 – O texto apresenta alterações em comparação ao 

planejamento? 
X    
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2. PROVA PEDAGÓGICA 

 

 

Participante: 

Perfil do participante 

Idade: (__) Anos                   Sexo: (__) Feminino (__) Masculino 

Ensino médio: (__) Pública (__) Particular (__) Parte em pública, parte em particular 

Ano de conclusão:________ 

Ensino Superior: Curso:______________________           Período que cursa:____________ 

Experiência como docente no Ensino Médio: (__) Sim (__) Não 

Rede: (__) Pública (__) Particular                       Tempo em meses:__________________ 

 

PROVA PEDAGÓGICA 

Situação-problema: Finalizada a formação inicial, chega o momento de insere-se na vida 

profissional docente. Diante disso, você é convidado a atuar na educação básica ministrando a 

disciplina de Química. No momento do planejamento anual é solicitado que utilize os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, entre as competências gerais menciona-se a discussão e 

argumentação de temas de interesse. Uma das maneiras de relacionar os conhecimentos da 

Química com tal competência é a produção de textos argumentativos, para tanto, é necessário 

refletir sobre os conceitos envolvidos com esta habilidade, tais como: 

 

Q1. O que é argumentar?  

Q2. Qual a importância de ensinar a escrever textos argumentativos em Química aos 

estudantes do ensino médio? 

Q3. Como você define escrever um texto argumentativo em Química? 

Q4. Suponha que diante de uma situação problema, seja exigida a elaboração de um texto 

argumentativo baseado nos conhecimentos da Química. Como você faria o planejamento? 

Explicite as etapas ou passo a passo desse processo. 

Q5. Suponha que você deva corrigir um texto argumentativo em Química elaborado por seu 

colega, quais os aspectos a serem analisados no processo de avaliação do texto escrito? 

Q6. Fundamentado nas reflexões anteriores, escreva um texto argumentativo em Química sobre 

o uso de agrotóxicos. Orientação: A partir dos conhecimentos prévios e do materiais disponíveis 

para pesquisa elabore um texto argumentativo em Química sobe o uso de agrotóxicos. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

 



176 

 

 

 

3. TAREFA 1 (T1)  

 

 

 

Situação-problema:  

 

Uma preocupação dos dias atuais é a conservação de alimentos e, um forte aliado neste 

contexto é o desenvolvimento de novas tecnologias e suas aplicações, como a irradiação. A 

indústria alimentícia é uma das grandes interessadas neste tipo de tecnologia uma vez que, 

busca a criação de produtos com menor curso e com tempo de conservação maior, atendendo 

consumidores cada vez mais exigentes. Além disso, a melhoria dos procedimentos de 

conservação dos alimentos, de modo a controlar o processo de deterioração, transmissão de 

doenças e de infestação de insetos e outros seres é uma busca incessante, auxiliada pelos 

avanços científicos e tecnológicos. Não obstante essa situação existe na uma grande parcela da 

população que não consome alimentos irradiados, preocupados com a saúde humana e com 

questões relacionadas à proteção ambiental. Suponha que você é convidado a um grupo onde 

devem discutir o consumo ou não de alimentos irradiados pela população local. 

 

Tarefa:  

 

Q1. Elabore um planejamento prévio, de forma detalhada, com a finalidade de escrever um 

texto argumentativo em Química, baseado na situação-problema e usando a Base Orientadora 

da Ação (BOA) que você produziu. 

Q2. Escreva um texto argumentativo em Química baseado no planejamento realizado. 
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4. TAREFA 2 (T2) 

 

 

Situação-problema:  

Uma verdadeira revolução no mundo do consumismo foi a introdução dos plásticos, onde 

atua em diversos segmentos do mercado, entre eles o policloreto de vinilo, mais conhecido por 

PVC. Este apresenta uma excelente relação custo-benefício em comparação aos concorrentes 

como a madeira, metais e cerâmicas. Entre as suas características, destaca-se as características 

físicas, seu preço baixo e processo de obtenção fácil, assim, encontra-se empregado em tubos e 

conexões (de formato rígido) ou revestimento de fios e cabos elétricos (de formato altamente 

flexível). A discussão sobre o uso do PVC envolve o controle do uso pois, do momento do 

processamento até o descarte, há um alto risco de contaminação do meio ambiente e dos seres 

vivos. Diante disso, você é convidado a participar de um júri simulado, promovido pelo 

professor de Química da turma da 3ª série do ensino médio do turno da manhã, nesta atividade 

você emitir seu parecer sobre o uso do PVC que será utilizado enquanto uma das evidência no 

julgamento do réu, o policloreto de vinilo. 

 

Tarefa: 

 

Q1. Elabore um planejamento prévio, de forma detalhada, com a finalidade de escrever um 

texto argumentativo em Química, baseado na situação-problema e usando a Base Orientadora 

da Ação (BOA) que você produziu. 

Q2. Escreva um texto argumentativo em Química baseado no planejamento realizado. 
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5. QUESTIONÁRIO FINAL 

 

 

 

Participante: 

 

Q1. A definição sobre argumentar utilizada na prova pedagógica sofreu alterações? Justifique 

Q2. Após a Experiência Formativa b) E sobre a importância de ensinar a escrever textos 

argumentativos em Química aos estudantes do ensino médio? Justifique 

Q3. Sobre a elaboração de uma Base de Orientação da Ação (BOA) para a ação escrever textos 

argumentativos em Química você considera: (  ) Muito importante  (  ) Importante                               

(  ) De importância média (  ) Pouco importante. Justifique: 

Q4. Sobre a definição acerca do modelo do objeto, da ação e do controle houve alterações 

quando comparada com a versão proposta na prova pedagógica? Justifique. 

Q5. Quais as facilidades apresentadas no processo de elaboração dos textos argumentativos 

sobre a “irradiação de alimentos” e sobre “o uso do PVC (policloreto de vinilo)” ao utilizar uma 

Base Orientadora da Ação (BOA)? Justifique. 

Q6. Quais as dificuldades apresentadas no processo de elaboração dos textos argumentativos 

sobre a “irradiação de alimentos” e sobre “o uso do PVC (policloreto de vinilo)” ao utilizar uma 

Base Orientadora da Ação (BOA)? Justifique. 

Q7. O planejamento utilizado para escrever um texto argumentativo em Química descrito na 

prova pedagógica sofreu alterações? Justifique. 

Q8. Quais as facilidades apresentadas no processo de elaboração dos textos argumentativos 

sobre a “irradiação de alimentos” e sobre “o uso do PVC (policloreto de vinilo)” ao utilizar o 

planejamento? Justifique. 

Q9. Quais as dificuldades apresentadas no processo de elaboração dos textos argumentativos 

sobre a “irradiação de alimentos” e sobre “o uso do PVC (policloreto de vinilo)” ao utilizar o 

planejamento? Justifique. 

Q10. Quanto ao seu texto sobre agrotóxicos, após as atividades realizadas, você faria alguma 

alteração? Justifique. 
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Q11. Após a Experiência Formativa a) Você teve uma melhor compreensão do que é escrever 

textos argumentativos segundo o modelo de Toulmin? Justifique 

Q12. Em relação a elaboração de textos argumentativos em Química, utilizando o esquema 

proposto por Toulmin, mencione em ordem decrescente de importância, três dificuldades que 

você apresentou e justifique.  

Q13. Sobre a Experiência Formativa para a ação escrever textos argumentativos em Química: 

a) Você avalia como: (  ) Positiva   (  ) Parcialmente positiva  (  )  Negativa. Justifique. 

Q14. Sobre a Experiência Formativa para a ação escrever textos argumentativos em Química: 

b. Mencione em ordem decrescente de importância três pontos que você considera positivos 

dessa Experiência Formativa, justifique. 

Q15. Sobre a Experiência Formativa para a ação escrever textos argumentativos em Química: 

c. Mencione em ordem decrescente de importância três pontos que você considera negativos 

dessa Experiência Formativa, justifique. 
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