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RESUMO 

 

A avaliação no processo de ensino e aprendizagem deve se configurar em sua função formativa, 

preocupada em compreender como está o desenvolvimento da construção do conhecimento 

científico pelos estudantes. No entanto, para o ensino da química a avaliação vem sendo 

centrada na aquisição e reprodução dos conteúdos o que não tem contribuído para a 

aprendizagem dos estudantes, pois consideramos que a aprendizagem para cada indivíduo, se 

estabelece por meio da apropriação de conhecimentos, experiências e habilidades. Portanto, 

ainda há carência de uma compreensão acerca da complexidade inerente aos processos 

educativos, bem como das teorias que melhor conduzem a aprendizagem e sua avaliação. Nesse 

sentindo, esta pesquisa tem como objetivo analisar as contribuições do desenvolvimento de uma 

avaliação formativa segundo os aportes da Teoria da Formação das Ações Mentais por Etapas 

de Piotr Yakovlevich Galperin. A pesquisa, de natureza qualitativa, foi materializada por meio 

de uma proposta pedagógica voltada ao ensino do conceito de oxirredução organizada de acordo 

com as etapas que compreende a formação das ações mentais.  Além disso, foram elaborados 

instrumentos avaliativos de acordo com as necessidades e características de cada etapa, os quais 

também se apresentaram como instrumentos de coleta de dados permitindo acompanhar os 

avanços do processo de assimilação, como também possibilitaram identificar a contribuição da 

teoria de Galperin para o estabelecimento de uma avaliação formativa na sala de aula. Os 

resultados obtidos demonstraram que a implementação da avaliação formativa em um processo 

educativo orientado pela Teoria de Galperin proporciona um maior nível de qualidade no 

processo de formação dos conceitos, uma vez que permitiu nas diferentes etapas um 

redirecionamento do processo de aprendizagem, oportunizando a todos os estudantes 

envolvidos a formação apropriada do conceito de oxirredução. O estudo se apresenta, portanto, 

como uma ferramenta teórica-metodológica para construção de conceitos científicos no ensino 

de química, bem como pode ser estendida para demais áreas do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Avaliação formativa. Ensino de química. Teoria de Galperin. Oxirredução.  
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ABSTRACT 

 

The evaluation in the teaching and learning process should be configured in its formative 

function, concerned with understanding how the development of the construction of scientific 

knowledge by students occurs. However, for the teaching of chemistry the evaluation has been 

centered on the acquisition and reproduction of the contents which has not contribut to the 

students' learning, since we consider that learning for each individual is established through the 

appropriation of knowledge, experiences and skills. Therefore, there is still a lack of 

understanding of the complexity inherent in educational processes, as well as theories that best 

lead to learning and evaluation. In this sense, this research aims to analyze the contributions of 

the development of a formative evaluation according to the contributions of the Theory of 

Formation of Mental Actions by Piotr Yakovlevich Galperin Stages. The research, of a 

qualitative nature, was materialized through a pedagogical proposal aimed at teaching the 

concept of organized oxireduction according to the stages that comprise the formation of mental 

actions. In addition, evaluation instruments were elaborated according to the needs and 

characteristics of each stage, which also presented themselves the instruments of data collection 

allowing the monitor progress of the assimilation process, as well as to identify the contribution 

of Galperin's theory to the establishment of a Formative evaluation in the classroom. The results 

showed that the implementation of educational assessment in an educational process led by the 

Galperin's theory gives a higher level of quality in the process of concept formation, since it 

allowed in the different stages to redirection of the learning process, giving all students involved 

the proper formation of the concept of oxireduction. The study therefore presents itself as a 

theoretical-methodological tool for the construction of scientific concepts in the teaching of 

chemistry, as well as being extended to other areas of knowledge.  

 

Keywords: Formative evaluation. Chemistry teaching. Galperin’s Theory. Oxireduction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A avaliação se apresenta no processo de ensino e aprendizagem com o intuito de 

regulá-los, pois é através da regulação que se realiza a adequação do processo educativo para a 

efetivação do desenvolvimento dos alunos frente às habilidades estabelecidas para a formação 

do conceito (ALLAL, 1986; PERRENOUD, 1999; FERREIRA, 2007; FERNANDES, 2009).  

Considerando que a aprendizagem para cada indivíduo se estabelece por meio 

da apropriação de conhecimentos, experiências e habilidades através da interação com o meio 

exterior, Galperin apresenta a Teoria da Formação das ações Mentais na qual considera a 

aprendizagem como uma atividade humana orientada que conduz o aluno a novos 

conhecimentos e hábitos e ao desenvolvimento de sua personalidade (GALPERIN, 2013c; 

1989c). 

A prática avaliativa formativa dialoga nesse sentindo com a teoria de Galperin, 

pois, como aponta Ferreira (2007), a aprendizagem deve ser construída significativamente pelo 

aluno em uma perspectiva permanente de adequação ao percurso de aprendizagem. Isso é 

possível através da compreensão da ação realizada, tanto pelo professor como mediador e 

orientador da ação, quanto pelos alunos envolvidos, os quais são o centro do processo são 

autores do seu próprio conhecimento promovendo a auto-regulação do processo. Assim, é 

possível verificar e compreender os pontos positivos e negativos no sentindo de melhorar essa 

ação. 

Mediante esse contexto, a avaliação ainda se apresenta como um tema complexo 

e bastante polêmico na medida em que lhe atribuímos o conceito de mudança. Esse cenário tem 

refletido no desenvolvimento de práticas educacionais que não viabilizam o processo de 

aprendizagem, pois o conhecimento já é dado pronto aos estudantes os quais necessitam apenas 

decorá-los e reproduzi-los. 

No ensino de ciências, esse cenário é observado quando a avaliação tem se 

caracterizado como meio de classificação do rendimento dos alunos, uma avaliação centrada 

na aquisição e reprodução dos conteúdos e caracterizada como classificatória e seletiva, 

centrada apenas nos resultados das provas que são padronizadas e objetivas (BARREIRO, 

MUZQUIZ e EMOLLEDO, 1992; FILHO e SILVA, 2000; LIMA, 2008; BORJAS, SILGADO 

GARAY E CASTRO VIDAL, 2011; VIANA, 2014).  Esse cenário para o ensino da química, 

particularmente, também se mostra o mesmo (MARTHA E HERNÁNDEZ, 1999; LEMOS e 
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SÁ, 2013; ANDRADE E LIMA, 2014), o que não tem contribuído para a aprendizagem dos 

estudantes. 

Nesse sentindo, o modelo avaliativo desenvolvido nas escolas não tem 

colaborado para formação integral do aluno, uma vez que esse modelo está centrado no 

professor e preocupado apenas com a função formal da avaliação (BARBOSA, 2011) o que tem 

levando a química a ser apresentada como apenas uma disciplina que compõe o currículo, sem 

sentindo algum a vida cotidiana dos estudantes.  

Esse fato tem colaborado para o desenvolvimento de uma imagem 

descontextualizada da ciência (Pérez et. al, 2001) indo em contrapartida do proposito do ensino 

da química na  perspectiva de uma Educação Básica, que é “possibilitar ao aluno a compreensão 

tanto dos processos químicos em si quanto da construção de um conhecimento científico em 

estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas 

e econômicas” (BRASIL, 2000, p.31). 

Nesse contexto, Viana (2014) sustenta que as orientações oficiais tanto para o 

ensino quanto para a avaliação em química deve estar voltado para inserir o aluno em um papel 

ativo no processo. Assim, confere-se aos professores procurar novas metodologias de ensino e 

avaliação que superem essa inércia, que quebrem essa resistência à mudança. Uma prática 

pedagógica e avaliativa que proporcione aos estudantes a ressignificação da importância do 

estudo da Química para sua atuação e vivência no mundo. 

No entanto, ainda há uma carência de uma compreensão acerca da complexidade 

inerente aos processos educativos, como as teorias que melhor conduzem a aprendizagem e sua 

avaliação (NODARSE E ESTEBAN, 2008). Nesse sentindo, o estudo pretende oportunizar aos 

professores de química uma metodologia integrada a uma avaliação formativa que se propõe a 

formação de conceitos e habilidades nos estudantes.  

Nesse sentindo, a Teoria de Galperin se apresenta como uma grande contribuição 

metodológica e cientifica para a atividade de ensino e a avaliação formativa passa a ser 

materializada nesse processo de formação, que ocorre durante a realização das tarefas, as quais 

fornecem informações que promovem a adaptação do ensino e da aprendizagem para atender 

as necessidades dos alunos (BOSTON, 2002; FERREIRA, 2007).  

Deste modo, podemos considerar que a Teoria da Formação das ações Mentais 

de Galperin é uma via de consolidação da Avaliação Formativa, pois além de se configurar 

como ciclo e colocar o aluno como o centro do processo, dialogam em vários aspectos teóricos 

como a regulação do processo de formação do conceito. 
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Portanto, procura-se a partir dessa pesquisa indicar o melhor caminho para 

consolidar um processo avaliativo formativo em uma abordagem teórica, que considera o ponto 

central da aprendizagem a atividade do próprio estudante, para o ensino de química que pode 

se estender para as demais ciências. 

 Assim, o desenvolvimento da avaliação formativa ocorre através de uma 

proposta de ensino fundamentada na Teoria de Galperin para a formação do conceito de 

oxirredução, o qual, dentre os conteúdos propostos para o Ensino de Química a serem discutidos 

com os estudantes do Ensino Médio, é um dos temas que os estudantes, e até mesmo os 

professores, sentem uma grande dificuldade conceitual e epistemológica, pois os estudantes 

apresentam dificuldades como de explicar a transferência de elétrons em uma reação e 

caracterizar uma reação de oxirredução como uma reação de transferência de elétrons, pois 

comumente caracterizam-na como troca de oxigênio. Essas dificuldades são reflexos 

decorrentes de uma aprendizagem por memorização, sem as devidas reflexão e discussão sobre 

as situações apresentadas, pois, comumente o professor tem dificuldade no modo de 

apresentação do conceito se restringido a definições superficiais. (BUESO, FURIÓ, MANS, 

1988; FURIÓ e FURIÓ, 2000; SCHMIDT; MAROHN; HARRISON, 2005; CÁRDENAS, 

2006). 

Nesse contexto, pretendemos apontar no campo teórico e metodológico dessa 

pesquisa como a avaliação formativa pode ser desenvolvida por meio da Teoria da Formação 

das Ações Mentais por Etapas de Galperin, considerando que sua articulação e integração 

possam colaborar para o processo de ensino de aprendizagem no campo das ciências, 

apresentaremos a seguir os objetivos que norteiam essa investigação.   
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar as contribuições do desenvolvimento de uma avaliação formativa segundo os aportes 

da Teoria da Formação das Ações Mentais por Etapas de Galperin para o ensino de química. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Verificar as relações existentes entre a Avaliação Formativa e a Teoria da Formação das 

Ações Mentais por etapas de Galperin; 

• Validar os instrumentos avaliativos a partir das necessidades e características das etapas 

de formação dos conceitos; 

• Identificar se as etapas que compreendem a Teoria de Formação das Ações mentais 

viabilizaram a ocorrência da avaliação formativa. 

 

 

Para tanto, apresentaremos nos capítulos seguintes as bases que fundamentam a 

pesquisa: a Teoria da Formação das Ações Mentais por Etapas de Galperin e as funções e 

finalidades da avaliação da aprendizagem. Por conseguinte, é apresentado o caminho teórico-

metodológico para a formação de conceitos e suas implicações avaliativas e no capítulo 

seguinte é feita uma breve discussão acerca do ensino e da aprendizagem do conceito de 

oxirredução. Nos próximos capítulos são apresentados a abordagem teórica-metodológica da 

pesquisa e seu delineamento, com o detalhamento dos sujeitos e campo de pesquisa, bem como 

dos instrumentos para coleta dos dados, além da proposta pedagógica para o ensino do conceito 

de oxirredução, mais especificamente acerca do balanceamento de reações de oxirredução. Por 

fim, é apresentado os resultados e analise do processo avaliativo na formação do conceito de 

oxirredução fundamentado na Teoria de Galperin. 
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2 A TEORIA DA FORMAÇÃO DAS AÇÕES MENTAIS POR ETAPAS DE 

GALPERIN 

 

Na busca pela ruptura de métodos de ensino que estão pautados apenas na 

constatação dos níveis de aprendizagem dos alunos, em que o processo de assimilação é 

realizado de maneira reprodutiva, Galperin, em seus trabalhos, propõe uma teoria centrada na 

formação da atividade cognoscitiva dos alunos, estruturada por meio da atividade humana 

(GALPERIN, 2013; 1968; TALÍZINA, 1988), trazendo grandes contribuições às ideias de 

Leontiev e Vigotski. 

Galperin (1992), ao discutir as ideias de Leontiev (2004) acerca da atividade 

humana, verificou que o conceito de atividade, como um processo de ação do homem sobre a 

natureza, ainda era amplo para solucionar algumas questões práticas e teóricas da psicologia, 

desse modo definiu como atividade humana, a atividade que fosse orientada por uma ação.  Por 

conseguinte, ao procurar meios para explicar como se dava o processo de internalização 

proposto por Vigotski (1998), ele elaborou um mecanismo para o estudo e aplicação da 

transformação de uma atividade externa em uma atividade interna.  

Galperin (1989) apresenta como a essência da sua teoria encontrar a forma 

adequada da ação identificando as condições e operações necessárias a sua execução, com o 

intuito de transformar uma atividade externa em interna.  

Nesse sentindo, Talízina (1988) afirma que a teoria de Galperin é uma base 

psicológica apropriada para o desenvolvimento cientifico dos processos de ensino, pois 

considera a aprendizagem como toda atividade cujo resultado é a formação de novos 

conhecimentos e habilidades, naquele que a executa, ou a incorporação de novas qualidades 

nos conhecimentos e habilidades, que já possuam (GALPERIN, 2013c). 

 

Nesse contexto, a aprendizagem se estabelece pelo processo da atividade 

humana, por meio da apropriação do objeto do conhecimento, que ocorre a partir da 

transformação da ação. Portanto, consideramos a Teoria da Formação das Ações Mentais por 

Etapas de Galperin como um processo de transformação das ações materiais em ações mentais 

que ocorre em etapas no sentido da passagem do plano da experiência social (ações externas) 

para o da experiência individual (ações internas). 

As etapas que compreendem a teoria de Galperin se organizam como um ciclo 

cognoscitivo composto por cinco etapas, as quais, de acordo com Núñez e Pacheco (1998), não 
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podem ser consideradas de forma linear, mas separadas apenas para análise metodológica. E 

são acompanhadas por diversos parâmetros que caracteriza e direcionam as ações.  Dessa 

forma, antes de discutirmos as Etapas de Formação das Ações Mentais é importante conhecer 

as características das ações, as quais perpassam todo o ciclo cognoscitivo da formação das ações 

mentais.  

 

2.1 As características da ação 

Os parâmetros da ação estabelecidos por Galperin (2013) são definidos por 

Talízina (1988) como características da ação, as quais indicam a qualidade da ação no processo 

de transformação das ações externas em ações internas. Portanto discutiremos a seguir algumas 

das características das ações presentes na teoria de Galperin, a saber: a forma da ação, o caráter 

generalizado da ação, o caráter assimilado da ação, o caráter racional da ação, o caráter 

consciente da ação e a solidez da ação.  

 

2.1.1 A forma da ação 

A forma da ação se caracteriza pelo nível de apropriação da ação pelo sujeito à 

medida que ação é internalizada. Esse caminho se distingue em três formas fundamentais: 

material ou materializada, verbal externa e verbal interna.  

Na forma material ou materializada a ação é realizada sobre o objeto ou suas 

representações em forma de modelos e esquema, as quais devem expressar suas propriedades 

essenciais. Nessa forma, a ação se cumpre como transformadora, pois o aluno se relaciona com 

os próprios objetos e fenômenos da ação, por meio de um processo dialético. 

Logo, para que ocorra uma realização adequada da forma material, os 

componentes operacionais da ação, os quais estão relacionados às propriedades do objeto, 

devem estar bem descritos na Base Orientadora da Ação (BOA), a qual será detalhada no 

decorrer desse capítulo.  (GALPERIN, 1989). 

Na segunda forma, a ação verbal externa, o objeto da ação agora é representado 

pela linguagem que pode ser oral ou escrita.  Segundo Galperin (2013) é nesse momento em 

que a ação se liberta da dependência direta dos objetos, ou seja, a ação muda de forma, passa 

das coisas (objetos materiais) para o raciocínio e reflexão desses objetos. 

A terceira forma da ação, a verbal interna, é a etapa final da transformação das 

ações externas em internas. A primeira forma da ação verbal interna é o pensamento para si, 

em que rapidamente se transforma em um processo oculto, em seu sentido mais completo, em 
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um processo interno (GALERPIN, 2013b). Assim, o objeto da ação se converte em imagem e 

a sua transformação agora se realiza no plano mental.  

Portanto, o cumprimento da ação na forma verbal interna significa que a ação 

percorreu todo o caminho da internalização (TALÍZINA, 1988; ARIEVITCH E HAENEN, 

2005). Desse modo, cada uma das formas descritas representa um conjunto de estruturas que 

caracteriza a apropriação da ação pelo sujeito.  

 

2.1.2 O caráter generalizado da ação 

A generalização no processo de formação das ações mentais é uma das 

características fundamentais e seu mecanismo depende diretamente da parte estrutural e 

funcional da ação, pois se realiza sempre segundo as propriedades dos objetos, as quais estão 

expressas na Base Orientadora da Ação (TALÍZINA, 1988). 

Assim, a generalização representa o grau em que as propriedades do objeto de 

uma determinada ação são constantes (invariante) e essenciais ao seu desempenho, como 

também aquelas não-essenciais e variáveis (HAENEN, 2001). No entanto, o sujeito não reflete 

sobre todas as propriedades do objeto, mas apenas aquelas que estão presentes na BOA. Nesse 

sentindo, Talízina (2008) sustenta que a generalização não se determina pelos objetos, mas é 

mediada pela atividade do sujeito com estes objetos. 

Portanto, para que o estudante perceba tais características no processo de 

assimilação se torna necessário à aplicação de diferentes tarefas, com todas as orientações 

suficientes e necessárias para sua execução, tornando “visível” as propriedades essenciais da 

ação, principalmente a invariante conceitual, para que o aluno possa aplicá-las em novas 

situações. 

Nesse contexto, Galperin (2013c) sustenta que as tarefas apresentadas não 

mudam pelo seu grau de dificuldade, mas pelo princípio de contraste, pois a dificuldade perde 

sua importância uma vez que a ação tenha se realizado corretamente. Desse modo é o aluno vai 

se apropriando da invariante conceitual, como também dos componentes operacionais 

desenvolvidos durante as ações, o que proporciona uma transferência de aprendizagem em que 

os conhecimentos e habilidades desenvolvidas durante as ações são aplicáveis e apropriadas em 

outras situações.  
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2.1.3 O caráter assimilado da ação 

Esse parâmetro inclui características da ação tais como a facilidade do 

cumprimento, o grau de automatização e a rapidez do cumprimento das ações. De acordo com 

Talízina (1988) o cumprimento de uma ação se realiza tendo consciência de cada uma das 

operações, de modo lento, mas que gradualmente a ação vai se automatizando e o ritmo de seu 

cumprimento aumenta. 

O caráter assimilado se constitui na automatização da ação, o qual está 

relacionado com o mecanismo de redução da ação, ou seja, as operações que não se cumprem 

na forma externa, mas que se tem consciência dessas, desaparecem, passa do plano consciente 

para o nível inconsciente. Nesse sentindo, os procedimentos se constituem no ato do 

pensamento e só é revelado o seu produto. 

No entanto, a automatização da ação só deve ocorrer na etapa mental, pois se a 

forma material ou materializada da ação alcançar a automatização se transformará em forma 

verbal com muita dificuldade. Dessa forma, o processo de ensino, deve assegurar que a 

automatização não deve ocorrer nas formas intermediarias (forma material ou materializada ou 

forma verbal), mas apenas após a assimilação completa da ação (forma mental) (TALÍZINA, 

1988), pois o conceito é assimilado de forma progressiva, de ações detalhadas para ações 

reduzidas. 

 

2.1.4 O caráter racional da ação 

O caráter racional da ação para Galperin (2013c) se dá por meio das condições 

essenciais que o aluno usa na orientação da ação, pois quanto melhor a ação for representada 

para o aluno, mais adequadamente o aluno assimilará sua lógica. 

Talízina (1988) afirma que o caráter racional se estabelece em dois pontos: o 

primeiro refere-se ao conteúdo da base orientadora da ação, qual deve apresentar as condições 

essenciais para execução da ação; e o segundo refere-se ao caráter generalizado da ação, pois 

quanto mais generalizada for à ação mais racional ela será. Portanto, o conceito deve ser 

trabalhado de forma abrangente para facilitar a sua generalização. 

Portanto, o caráter racional da ação depende das formas primárias da ação, pois 

são nessas propriedades primárias em que é necessário que o sujeito da ação conheça todas as 

operações necessárias e suficientes para a sua realização. 
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2.1.5 O caráter consciente da ação 

O caráter consciente da ação propõe que o estudante não apenas cumpra 

corretamente a ação no plano material externo, mas que saiba fundamentar essas operações na 

forma verbal, pois, conforme Galperin (1974 apud NÚÑEZ, 2009, p.122) “o fazer deve estar 

acompanhado pelo dar-se conta do que está fazendo”.  

Nesse sentindo, Leontiev (2004) supõe que no transcorrer da ação o sujeito deve 

refletir as relações existentes entre o motivo pelo qual está executando a ação, o objetivo da 

atividade e o seu objeto de transformação, pois a consciência só é adquirida quando está 

fundamentada na estrutura da atividade. 

Para Galperin (2013c) a propriedade consciente da ação deve ser regulável à 

medida que se excuta e deve ser expressa pela linguagem. Nesse sentindo, a linguagem 

desempenha uma dupla função, para o desenvolvimento do caráter consciente no aluno, a 

função de comunicação durante a etapa material ou materializada e a função de representação 

na etapa verbal.  

Assim, quando existe um nível muito elevado de conscientização da atividade 

formada, o aluno pode construir um relatório verbal adequado das ações práticas como também 

fazer uma consideração total das informações que recebe de fora, além de contribuir para a 

possibilidade de aprender sobre a base de sua própria experiência, de seus erros e corrigir sua 

atividade por meio da autorregulação (NÚÑEZ, 2009). 

 

2.1.6 O caráter detalhado da ação 

Esse parâmetro irá indicar se todas as operações, estabelecidas na base de 

orientação, se cumprem no desenvolvimento das ações pelos estudantes. O detalhamento da 

atividade se torna importante ao possibilitar o estudante conhecer porque se realiza, em cada 

momento, uma ação dada e não outra, contribuindo de acordo com Núñez (2009) para 

conscientizar a atividade. 

No processo de assimilação, as ações devem, inicialmente, ser executadas de 

forma detalhada para que os estudantes tenham consciência dos elementos que integram a 

atividade. À medida que as ações vão se estabelecendo no plano mental é que elas iniciam um 

processo de redução (TALÍZINA, 1988; NÚÑEZ E PACHECO, 1997). Essa abreviação ocorre 

porque á medida que os estudantes vão compreendendo a ação e seus elementos procedimentais, 

a execução externa passa a ser componente da ação mental. 
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Portanto, as ações enquanto material devem se estabelecer de forma detalhada 

para que ao chegar à etapa mental se reduza automatizando as operações de forma consciente, 

permitindo ao estudante agir com rapidez na resolução das tarefas. 

 

2.1.7 O caráter independente da ação 

O caráter independente é um parâmetro de qualidade da ação que se refere a 

possibilidade do aluno em realizar corretamente uma ação com ou sem determinado tipo de 

ajuda (NÚÑEZ E PACHECO, 1997; NÚÑEZ, 2009).  

A ajuda no decorrer das etapas pode se estabelecer em pares, ou seja, com a 

ajuda do outro o estudante conseguir desenvolver as ações corretamente; ou através de cartão 

de ajuda, os quais auxiliam os estudantes realizar corretamente a ação. Os tipos de ajuda aqui 

descritos se estabelecem no plano exterior material ou materializado passando pela etapa da 

linguagem externa, oportunizando o desenvolvimento de um grau de domínio sobre ação. 

Ao chegar ao plano mental as ações que antes eram compartilhadas agora se 

realizam de forma independente. A ação no caminho da independência é relacionada por Núñez 

(2009) com a ideia de Zona de Desenvolvimento Proximal desenvolvida por Vigotski, em que 

para transitar da zona de desenvolvimento real para a zona de desenvolvimento potencial é 

necessária a ajuda do outro. 

Portanto, a transição gradual pelas etapas do processo de assimilação permitirá 

realizar as ações com um alto grau de independência.  

 

2.1.8 A solidez da ação 

A solidez da ação é compreendida por Talízina (1988) como o cumprimento de 

uma determinada ação após um período de tempo desde a sua formação. Desse modo, essa 

qualidade da ação está preocupada em verificar se houve de fato a aprendizagem do conceito 

pelos alunos.  

Nesse sentindo, quanto mais completa for à transformação da forma material ou 

materializada para forma mental das ações desenvolvidas durante o ciclo cognoscitivo, como 

também, quanto mais completa e generalizada for à orientação maior será a solidez dessa 

atividade (NÚÑEZ, 2009). 

A solidez de uma ação é resultado da generalização, pois quanto maior for o grau 

de generalização, mais sólida é ação. Como também da forma da ação, pois quanto mais 

completas forem as operações estabelecidas na BOA, maior será a solidez da ação. Além do 
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grau de automatização da ação, a ação só terá um grau de retenção alto se a automatização 

ocorrer no plano mental.  

Portanto, o estudo de cada propriedade da ação é consideravelmente importante 

para nos fornecer informações acerca da qualidade da ação, como também para nortear o 

processo de conversão das ações concretas, externas, para o mecanismo interno da ação. 

Assim, as condições concretas da ação (solução de tarefas práticas) e as 

condições que dirigem o processo de aprendizagem, as quais foram discutidas nesse tópico, 

constitui as etapas de formação das ações mentais que se apresentam como um ciclo 

cognoscitivo. Portanto, vejamos a funcionalidade e características de cada etapa para o processo 

de transformação da atividade externa em interna.   

 

2.2 As etapas de formação das ações mentais 

As etapas que compreendem a formação das ações mentais compõem o processo 

de internalização da ação, que é um processo de construção da estrutura interna da consciência. 

Esse processo se estabelece de forma dialética, ou seja, o sujeito ao transformar e compreender 

a realidade acaba por transformar e compreender a si mesmo. 

Quando a habilidade a ser formada representa uma nova ação ou requer para si 

uma nova ação deve percorrer as etapas para a formação das ações no plano mental, que são 

elas: (i) etapa motivacional; (ii) etapa de elaboração da Base  Orientadora da Ação; (iii) etapa 

material ou materializada; (iv) etapa verbal externa; e (v) etapa mental. 

 

2.2.1 Primeira etapa: motivação  

A motivação é considerada por Talízina (1988) como a etapa zero e tem como 

tarefa principal preparar os alunos para assimilarem os novos conhecimentos. Nesse momento, 

não existe nenhum tipo de ação e não é introduzido nenhum conhecimento. Dessa forma, essa 

etapa se preocupa em criar nos alunos disposição para aprender o objeto da atividade.  

Assim, os motivos que podem levar o sujeito a aprender são determinados pelos 

valores que apoiam e justificam a aprendizagem como atividade de estudo. Nesse contexto, os 

motivos se caracterizam como externos e internos. Os motivos externos são aqueles de ordem 

prática ou material que não estão vinculados ao conhecimento, mas serve como meio para a 

realização da atividade de estudo. Enquanto que os motivos internos são de ordem cognitiva, 

impulsionados pelas experiências cotidianas, por exemplo, o que promove uma maior 

efetividade da assimilação (NÚÑEZ, 2009). 
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Portanto, para uma atividade cumprir efetivamente a transformação das ações 

externas em internas, ela deve explicitar uma necessidade de compreender determinado 

conhecimento, ou seja, deve apresentar motivos cognitivos, para que os alunos queiram realizar 

a ação e a realize da forma mais adequada. Para Talízina (1988), se os alunos não sentem 

necessidade de realizar uma determinada atividade é impossível à formação das ações mentais. 

 

2.2.2 Segunda etapa: base orientadora da ação  

De acordo com Galperin, o processo de formação dos conceitos está determinado 

pelo caráter da parte orientadora da ação, pois, para ele, orientação é sinônimo de compreensão. 

Desse modo, a Base Orientadora da Ação (BOA) determina as condições necessárias para que 

a nova ação possa ser executada rápida e corretamente (GALPERIN, 2013d). Assim, a segunda 

etapa para a formação das ações mentais é a construção da BOA. 

De acordo com Talízina (1988), existem, teoricamente, oito tipos de Base 

Orientadora da Ação. A distinção de uma base orientadora para outra está no caráter 

generalizado, na plenitude e no modo de obtenção da BOA. 

O caráter generalizado refere-se à capacidade da orientação apresentar as 

condições essenciais para construção do objeto de estudo. Assim, o caráter generalizado pode 

se apresentar de duas maneiras: de forma particular, quando a orientação se restringe a execução 

de uma tarefa em particular; e de forma generalizada em que permite ao aluno resolver qualquer 

tarefa dentro dos limites de generalização estabelecidos pela ação.  

A plenitude, expressa as condições necessárias e suficientes para a realização da 

ação de modo que a orientação pode ser incompleta, ou seja, o estudante não possui as 

orientações necessárias para o desenvolvimento da ação o que pode ocasionar um grande 

número de erros durante a execução da ação. Enquanto que a orientação do tipo completa 

apresenta todas as condições necessárias e suficientes para que o aluno possa realizar 

corretamente as ações. 

O modo de obtenção da BOA refere-se ao método como a Base Orientadora da 

Ação é elaborada, que pode ser entregue pronta ao aluno, elaborada pelo professor ou de forma 

independente em que o estudante com a ajuda do professor e seus colegas elabora a BOA, sendo 

esta a forma mais eficiente para o processo de assimilação do conceito segundo os estudos de 

Galperin (1988). 
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Assim, cada tipo de BOA determina um tipo de formação e o tipo de produto 

final da ação a qual se destina, pois cada tipo de orientação corresponde a um tipo de 

aprendizagem, como veremos a seguir.  

A BOA do tipo I se caracteriza como particular no que se refere ao seu caráter 

generalizado, incompleta segundo a plenitude e o modo de obtenção é independente, ou seja, é 

produzido pelos alunos com orientação dos professores. Nesse tipo de orientação a formação 

da ação se desenvolve lentamente, com um grande número de erros. Assim, a formação do 

conceito se torna superficial e restrita. Pois, a resolução de novas tarefas se torna limitada e sua 

resolução se dá por meio de ações de tentativa e erro. 

A BOA do tipo II se caracteriza como particular no que se refere ao seu caráter 

generalizado completa segundo a plenitude, em que o aluno teria todas as condições necessárias 

para a realização correta da ação. E o modo de obtenção é elaborado, ou seja, é produzido pelo 

professor e entregue pronta aos alunos. Com uma Base Orientadora desse tipo a formação do 

conceito avança rapidamente, além de proporcionar ao aluno a correta execução da ação, com 

menos erros comparada com a BOA tipo I.  

No entanto, esse tipo de orientação ainda é limitado devido ao seu grau de 

generalização uma vez que se destina a casos particulares. Nesse sentido, a realização de novas 

tarefas correspondente ao conceito assimilado devem ter elementos idênticos aos assimilados 

durante o processo de formação do conceito, ou seja, para cada tarefa, que abrange a construção 

do objeto de estudo, se torna necessário uma base orientadora especifica, pois o caráter 

generalizado para esse tipo de BOA não abrangem as tarefas de uma determinada classe, e sim 

a particularidade de cada tarefa.  

A BOA tipo III se diferencia da primeira e segunda, por desenvolver no aluno a 

habilidade de formar, individualmente, a imagem orientadora completa da ação (GALPERIN, 

2013d). Isso é possível uma vez que para esse tipo de boa a elaboração é feita de forma 

independente em que o professor proporciona os elementos necessários para que os alunos 

diferencie qualquer tarefa dentro dos limites de generalização.  

Esses elementos são denominados de invariante da atividade (invariante 

conceitual e invariante procedimental), ou seja, a essência conceitual e procedimental da 

resolução de tarefas de uma mesma classe. Assim, de posse da invariante o aluno não apenas 

resolve tarefas particulares, mas um conjunto de tarefas que apresentam em sua essência as 

mesmas propriedades e relações. 
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O conceito formado, pela BOA tipo III, proporciona o desenvolvimento fácil e 

rápido da atividade, sem erros, completa e com uma grande estabilidade na transferência da 

ação. Nesse sentido, os alunos não apresentam problemas na realização de novas tarefas, pois 

são capazes de construir de forma independente as condições necessárias para o seu 

desenvolvimento, uma vez que a invariante do conceito foi assimilada. 

Léon (1984), em seu trabalho que, pretendeu analisar o processo de assimilação 

dos conceitos fundamentais da morfologia da gramática castelhana de uma escola primária, 

propôs a construção de uma BOA tipo III. Durante a formação da BOA foi utilizada a entrevista 

heurística por ser um processo que auxilia na resolução de problemas e propicia o fazer 

descobertas. Nesse sentido, os alunos eram convertidos em investigadores do idioma. Assim, 

para construção da base orientadora pelos alunos Léon propôs quatro tipos de tarefas em que: 

(1) descrevia o método de análise; (2) incluía os significados que se comunicam com cada uma 

das categorias estudadas no programa (substantivo, adjetivo, verbo, entre outros); (3) resumia 

as leis de transformação das palavras: e a formação das famílias de palavras; e (4) foi dedicada 

a descrição dos diferentes significados categóricos. Portanto, a partir dessas tarefas os alunos 

se guiavam para a construção da base orientadora da ação do tipo III. Neste caso a BOA foi 

determinada a partir das atividades realizadas com os alunos. Estes, ao compreenderem como 

o invariante de conceito se desenvolve nas atividades, compreendem a estrutura da BOA e dessa 

forma constroem sua própria orientação para trabalhar com os conceitos da língua espanhola. 

O trabalho apresentado por Duarte (2011) com o objetivo de desenvolver uma 

sequência de tarefas particulares que leve o estudante à assimilação do conceito de função afim, 

também é outro exemplo da utilização de uma BOA tipo III. A autora propõe, para cada situação 

em que a função afim é apresentada (segmento de retas, superfície geométrica, gráfico ou 

tabela) um conjunto de operações especificas. De forma análoga, Rezende (2003), em seu 

trabalho no qual propõe a elaboração e avaliação de uma proposta metodológica de treinamento 

para o futebol de campo, elaborou para cada conceito tático (chute, bloqueio, passe, drible, 

rebote, entre outros) uma base orientadora especifica. Portanto, ambos os autores apresentam 

uma BOA tipo III, por ser completa, generalizada e independente, mas devido as peculiaridades 

apresentada pelo conceito estudado foi organizada em um conjunto de operações especificas 

para cada situação no qual o objeto de estudo era apresentado. 

A BOA do tipo IV se difere da BOA tipo III apenas no modo de obtenção, pois 

a BOA IV é apresentada pronta, e não elaborada de forma independente pelo aluno. No entanto, 

no que se refere à efetividade na transformação da atividade externa em interna, se apresenta 
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de tal modo como a BOA III, pois o aluno consegue desenvolver a atividade de forma fácil e 

rápida, completa e com uma grande estabilidade na transferência da ação. Isso é possível porque 

todas as condições necessárias e suficientes para a realização da ação estão descritas na BOA 

formulada pelo professor. Portanto, essa base de orientação se torna acessível e eficiente frente 

ao cenário atual do ensino e com uma grande estabilidade na transferência da ação. Assim 

podemos considerar a utilização da BOA IV como um ponto inicial para a familiarização de 

alunos e professores para a utilização da BOA III. 

Como exemplo de utilização da BOA tipo IV apresentamos o trabalho de Silva 

e Cavalcante (2011) que buscou avaliar o uso da Base Orientadora da Ação na resolução de 

problemas em química. A BOA proposta pelos autores é utilizada pelos alunos para responder 

a um questionário, contendo 10 problemas sobre as propriedades físicas e químicas dos metais 

que foi corrigido baseado em padrões de respostas previamente definidos pelos autores. Assim, 

a análise foi realizada partindo da identificação dos itens da BOA (identificação do problema, 

motivação, operações, condições, estratégias de resolução, resultados esperados, plano de ação 

e resposta ao problema) que predominavam nas respostas dos alunos, desse modo quanto mais 

elementos objetivos da realidade, apresentada no problema indicava uma maior apropriação da 

ação pelo sujeito, ou seja, o sujeito possuía uma maior consciência da atividade desenvolvida. 

O trabalho apresentado por Barbosa e seus colaboradores (2012) é um outro 

exemplo da utilização da BOA tipo IV. O objetivo do trabalho foi desenvolver uma sequencia 

didática para o ensino do conceito de termologia, intitulada 'Mudança de fase de agregação da 

matéria: a condensação'. Antes da entrega da BOA aos alunos, lhe foram entregues fichas com 

figuras representando diversos tipos de mudanças de fase e foi proposta a seguinte pergunta: 

“Alguma dessas figuras pode ajudar a responder a nossa situação-problema?”, a qual tinha 

como objetivo determinar se os alunos relacionavam os processos de mudança de fase com a 

situação-problema apresentada.  Assim, partindo dos conhecimentos prévios apresentados pelos 

alunos frente à situação problema, os autores adequaram a BOA construída antes da aula aos 

possíveis níveis de conhecimentos prévios dos alunos. De antemão, já tinham preparado uma 

orientação que considerava que os alunos já relacionavam a situação-problema às mudanças de 

fase de agregação da matéria e outra que não. Mas, ambas propostas de orientação compreendia 

os elementos necessários à realização das ações, as orientações e os mecanismos de controle do 

processo. 

Diante das discussões acerca da BOA e dos exemplos apresentados, Galperin 

(2013) considera importante entendermos dois aspectos referentes à base orientadora da ação: 
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(i) que o plano da ação ainda não é a própria ação, mas é a base para dirigir a ação e alcançar 

sua qualidade; e (ii) que sua representação não é ainda de nenhum modo a ação, mas as 

condições e procedimentos para a correta execução da ação. Portanto, a BOA ela não é a ação, 

mas a sua representação antecipada. Assim seguiremos para a primeira forma da ação. 

 

2.2.3 Terceira etapa: material ou materializada 

A ação se inicia a partir do plano material ou materializado, momento em que o 

aluno tem contato com objeto da atividade de estudo. O que difere o plano material e o plano 

materializado está no modo em que o objeto de estudo é apresentado. Na forma material, o 

objeto de estudo é o próprio objeto da ação e na forma materializada, o objeto de estudo é 

representado por um modelo, o qual contem os aspectos essenciais do objeto a ser assimilado 

(GALPERIN, 2013c; TALÍZINA, 1988).  

Em relação aos tipos de modelo Talízina (1988) afirma que existem vários tipos 

de modelos dentre os quais cita (i) os modelos geometricamente semelhantes ao objeto 

modelado (moldes, modelos espaciais das moléculas e dos cristais, entre outros); (ii) modelos 

que reproduzem a dinâmica dos processos estudados, as distintas dependência e relações, as 

estruturas, entre outros, ou seja, esses modelos se caracterizam por ser similar em seu aspecto 

físico com o objeto modelado, possuindo as mesmas leis de seu funcionamento; (iii) modelos 

que não são similares em sua forma física, nem tão pouco em sua forma geométrica com o 

objeto, mas entre o modelo e o objeto modelado existe uma relação de analogia, estrutural ou 

funcional.  

Considerando que a etapa material ou materializada constitui a parte operacional 

da ação, o modelo ou objeto da ação deve ser apresentado apto para a ação manual e se apoiar 

na Base Orientadora da Ação, como ferramenta da atividade, a qual possui um papel mediador 

entre o objeto e o sujeito no processo de assimilação (TALÍZINA, 1988; NÚÑEZ, 2009). 

Para que essa etapa a forma da ação deve ser “assimilada de forma detalhada, 

não generalizada (nos limites de generalização da atividade) e executada conscientemente com 

toda a composição das operações” (NÚÑEZ, 2009, p. 109).  O que oportuniza ao aluno a 

preparação para o inicio da ação que se dirige a próxima etapa, a forma verbal externa. 

No entanto, a forma verbal da ação deve se devolver paralelamente a forma 

material ou materializada, pois a linguagem expressa o reflexo consciente da ação. Nesse 

sentido Talízina (1988) e Galeprin (2013) afirmam que a forma verbal deve acompanhar todo 

o processo da ação, mas participa de diferente modo a cada etapa. Na forma material a 
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linguagem serve apenas como sistema de indicação da realidade material; para a forma verbal 

externa, a linguagem se apresenta como meio de comunicação pelo qual a ação é representada; 

e quando o processo de internalização é atingido à linguagem representara o conceito 

mentalmente formado. 

Assim, Galperin (2013b) afirma que na etapa material ou materializada, a ação 

permanece relacionada com o objeto e esta dependência direta, ação-objeto, se liberta apenas 

na etapa seguinte, quando passa ao plano da linguagem. 

 

2.2.4 Quarta etapa: verbal externa 

A linguagem, no processo de internalização é uma condição importante para o 

desenvolvimento mental, pois é a segunda via de internalização da ação.  Nessa etapa a 

linguagem se apresenta como verbal externa e expressa à ação em sua forma material ou 

materializada, permitindo que dessa forma, que a ação se converta em uma ação teórica, 

fundamentada em conceitos verbais.  

Nesse contexto, à medida que o aluno expressa o reflexo da ação na forma 

verbal, a representação do objeto vai ficando mais fraca e o significado das palavras com as 

quais se expressa à ação são compreendidas cada vez mais diretamente (GALPERIN, 2013c).  

Portanto, nessa etapa são produzidas três mudanças essenciais de acordo com 

Galperin (2013). A primeira mudança enfatiza que a ação verbal não é apenas um reflexo da 

ação realizada com o objeto, mas está relacionada à compreensão da ação, que agora é 

executada no plano da linguagem. A segunda mudança é que o conceito se constitui na base da 

ação, ou seja, a ação se reflete na linguagem. E por último, a terceira mudança consiste em que 

quando a forma verbal da ação é bem assimilada, o conteúdo da ação como objeto se faz 

consciente.  

Assim, a linguagem se torna um caminho para a compreensão da atividade e a 

palavra como instrumento essencial para a internalização do conceito. Pois, a linguagem como 

informação para outra pessoa vai se modificando para a linguagem como informação para si.  

 

2.2.5 Quinta etapa: verbal interna 

A última etapa, verbal interna ou mental, começa segundo Galperin (2013b) a 

partir do momento em que a ação, em uma forma verbal abreviada, começa a ser executada 

“para si”. Em que a tarefa de comunicação é substituída pela tarefa de reflexão, pois quando 
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refletimos sobre um pensamento, não nos referimos ao seu aspecto sonoro, mas ao conteúdo 

mental.  

No entanto, rapidamente a linguagem externa para si transforma-se propriamente 

em uma ação mental, linguagem interna. E nessa transição a ação começa a reduzir-se e a 

automatizar-se com rapidez, pois agora se trata do ato de pensamento, em que o aluno não mais 

transforma os objetos exteriores e sim transforma as imagens desses objetos. 

Segundo Talízina (1988) a forma mental da ação apresenta três aspectos 

importantes. O primeiro consiste em que a ação mental é um reflexo da ação material externa, 

uma vez que os elementos presentes na ação mental agora são ideias e teorias. O segundo 

aspecto se refere à ação, em que no plano mental a ação é direcionada a imagem do objeto, pois 

a ação não se cumpre mais transformando os objetos exteriores, mas transformando as imagens 

desses objetos na mente. E o último aspecto supõe que o aluno deva saber cumprir mentalmente 

uma determinada ação referente ao objeto de estudo, ou seja, solucionar qualquer tarefa em que 

esteja presente o conteúdo assimilado durante a ação externa.  

Portanto, a linguagem não é considerada apenas um meio de comunicação, mas 

também como uma forma da consciência e do pensamento humano, por meio uma atividade 

material e dialética. Nesse contexto, Galperin (2013b) sustenta que a consciência no 

desenvolvimento de uma ação possibilita a realização da ação no sentindo inverso, ou seja, do 

plano abstrato e interno a uma ação material e externa, por meio de uma série de elementos 

intermediários da ação assimilada que integra o verdadeiro conteúdo e seus aspectos objetivos 

de seu caráter consciente. 

Logo, o cumprimento das ações no plano mental estabelece a formação do 

pensamento objetivo-social acerca da ação, devido à formação do conceito em seu caráter 

generalizado, abreviado, automatizado e sólido. Portanto, ao assimilar o conceito o aluno está 

se apropriando dele, ou seja, está se apropriando de suas características variáveis e invariáveis 

e das operações necessárias e suficientes para a transformação do objetivo em um processo 

dialético. 

 

2.3 O controle do processo de assimilação 

O controle da ação é um ponto importante na Teoria de Galperin e se apresenta 

de formas diferentes de acordo com o momento do processo de assimilação. Primeiro como 

controle externo, decorrente do transcurso da ação, e depois como controle interno, controle 

psíquico da ação chamado por Galperin de atenção (GALEPRIN, 1989b). 
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Tem como objetivo verificar a qualidade da ação formada de acordo com o 

cumprimento correto da ação, o tempo utilizado para cumprir a ação, a forma da ação, o grau 

de consciência, de generalização e racional da ação e sua solidez (TALÍZINA, 1988).  

Assim, o controle é o meio pela qual se obtém as informações necessárias para 

regular a ação, possibilitando a correção tanto das ações executadas pelos alunos quanto do 

próprio sistema didático, para que se possa garantir que o aluno tenha percorrido corretamente 

todas as etapas da assimilação. 

Para que o controle cumpra seus objetivos ele é subdivido em três categorias de 

acordo com sua função, os quais são: (i) controle preliminar que tem a função de constatar o 

nível de partida dos alunos para fins de comparar os resultados das ações; (ii) controle 

frequente com a função de regulação, motivação e ajuda em que contribui para o 

monitoramento da ação; (iii) controle final com função de comprovação da efetividade do 

processo de assimilação pelo aluno (NÚÑEZ E PACHECO, 1997). 

As tarefas a serem aplicadas como controle das ações do processo de assimilação 

não serve apenas para confirmar a construção adequada do conhecimento nas etapas de 

assimilação, mas colaborar para essa construção no sentido de motivar e ajudar os alunos. 

Portanto, o controle deve ser organizado de maneira que se realize durante todo o processo de 

assimilação. 

Nesse sentindo, Talízina (1988) aponta quatro demandas importantes para sua 

organização: 

1) Para as primeiras etapas do processo de assimilação o controle deve se realizar pelas 

operações da ação. 

2) Na etapa material ou materializada e na verbal externa o controle na forma externa deve 

ser sistemático, em toda tarefa a ser desenvolvida. 

3) Ao final dessas etapas, assim como a que segue, verbal interna, o controle deve ser 

episódico, a pedido do aluno.  

4) Quem realiza o controle (aluno ou professor) não tem grande importância para a 

qualidade da assimilação. 

Partindo das observações de Talízina, podemos identificar que o controle 

externo depende da etapa de assimilação que caminha por um controle sistemático (frequente) 

até o momento em que o aluno não necessita mais de um controle sistemático externo, o que 

resulta em um controle interno, que se converte não somente em mental, mas também em forma 
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abreviada, considerada por Galperin (1989) como a formação da atenção. Desse modo, o 

controle passa de externo para interno desenvolvendo o autocontrole nos alunos. 

A formação do autocontrole é considerada de grande importância na Teoria de 

Galperin, pois proporciona ao aluno uma maior capacidade de desenvolver suas habilidades, 

além de ter maior controle sobre a utilidade dos conhecimentos e saber avaliá-lo possibilitando 

uma maior competência nas resoluções de problemas e consequentemente estabelecendo uma 

nova aprendizagem. 

Portanto, o controle no processo de assimilação ajuda na correção necessária 

tanto na parte orientadora quanto na parte executora da ação proporcionando assim, uma 

regulação da atividade por meio de análise e interpretação, compreensão e solução de problemas 

dentre tantos outros procedimentos que colabora para o processo de formação de habilidades 

nos alunos. 

Nesse sentindo, considerando a controle como forma de regulação do processo 

de ensino aprendizagem no próximo capítulo discutiremos acerca das implicações avaliativas 

no processo de formação de conceitos como contribuição e aperfeiçoamento durante o processo 

de transformação das ações externas em internas.  
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3 CONCEITUANDO AS FUNÇÕES E FINALIDADES DA AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM A PARTIR DA SUA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

 

A avaliação se apresenta como peça fundamental para o processo de 

aprendizagem, por condicionar o que e como se ensina e, principalmente, o que aprendem os 

alunos e de que forma eles aprendem. Assim, não podemos considerar a avaliação dissociada 

do processo de ensino e de aprendizagem. 

O modo como à avaliação se apresenta nas salas de aula é decorrente de um 

processo de construção e reconstrução influenciada pelas dimensões sociais, politicas, culturais 

e tecnológicas, as quais influenciam diretamente na orientação e desenvolvimento do ensino e 

da aprendizagem. 

Nesse sentido, Guba e Lincoln (1989) sustentam que vários são os significados 

atribuídos a avalição nos últimos cem anos a partir das designações que refletiram seu contexto 

histórico. Assim, compreendemos que as diferentes funções e finalidades da avaliação são 

entendidas dentro dos contextos históricos e sociais nos quais foram estabelecidas. 

Considerando a importância de compreendermos como a avaliação da 

aprendizagem foi construída e reformulada ao longo dos anos, seguiremos nossas discussões 

acerca das diferentes funções e finalidades da avaliação frente às necessidades exigidas para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse contexto, as funções da avaliação e suas finalidades é o que diferenciaram 

o modo como o ensino e a aprendizagem são organizados e desenvolvidos, ou seja, cada função 

avaliativa norteia uma abordagem de ensino que se distinguem entre si. 

Dentre as funções avaliativas esboçaremos dentro do seu contexto histórico a 

avaliação somativa, a avaliação diagnóstica e a avaliação formativa, as três principais funções 

da avaliação apresentadas e discutidas no campo da avaliação da aprendizagem (BLACK; 

WILIAM,1998; HAYDT, 1997; SCALLON, 2000; FERREIRA, 2007), as quais não se 

diferenciam tanto pelas dimensões técnicas e temporais, mas, sobretudo pela finalidade com 

que são realizadas.  

 

3.1 Função somativa 

A avaliação dentro do contexto histórico se estabelece inicialmente, de acordo 

com Guba e Lincoln (1989), como mensuração dos diferentes atributos de crianças e jovens em 

idade escolar, ou seja, o principal objetivo da avaliação era identificar se os alunos tinham 

domínio do que a escola lhes transmitia. Nessa perspectiva, a avaliação tinha sua essência em 
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testes de memórias administrados sobretudo oralmente, nos quais se procurava saber se a 

criança demonstrava domínio acerca dos diversos conteúdos ensinados, bem como se estava a 

altura das especificações estabelecidas pela escola. 

Durante os anos de 1920 e 1930 houve uma proliferação dos testes escolares que 

foram produzidos de muitas formas, uma delas em 1922, pela primeira vez, permitiu a avaliação 

simultânea da posição relativa do aluno através de várias disciplinas.  Durante esse período, os 

termos medição e avaliação eram usados como sinônimos. 

Após a Primeira Guerra Mundial, a escola sentiu a necessidade de repensar o seu 

objeto de avaliação, escolher como sujeito da avaliação os alunos (GUBA E LINCOLN, 1989). 

Baseado nos estudos da época, Tyler defendeu a utilização de uma série de instrumentos para 

verificar o desenvolvimento ou modificação dos padrões de comportamento dos estudantes, 

pois sustentava que havia múltiplos comportamentos a serem alcançados como atitude, 

interesse, conhecimento e habilidade, e estes não poderia se restringir a testes (VIANNA, 2000; 

VIANA, 2014). 

No entanto, apesar de alguns avanços a avaliação, nesse contexto histórico, se 

apresenta exclusivamente de forma quantitativa, com o objetivo de comparar, selecionar e 

classificar os alunos entre si, como também centrada na utilização de instrumentos avaliativos 

padronizados e objetivos. 

Diante desse cenário, conceituaremos a avaliação somativa como uma avaliação 

do produto caracterizada como classificatória e seletiva, centrada em medir a aquisição do 

conteúdo ao final do processo de ensino aprendizagem, orientada a busca por respostas 

objetivas e pela reprodução dos conceitos ensinados. 

Dessa forma, a função somativa da avaliação, de acordo com Ferreira (2010), 

está em medir e classificar os resultados de aprendizagem obtidos pelos alunos de forma 

quantitativa através de testes e exames resultando na atribuição de uma nota em um determinado 

ponto de escala de classificação que indica os diferentes níveis de rendimento conduzindo a 

hierarquização dos alunos. Assim, trata-se de uma avaliação que mede os resultados de 

aprendizagem que se revelam através das atribuições de notas, no final de um trabalho ou de 

um período de ensino-aprendizagem visando comunicar ao aluno e aos pais os resultados 

alcançados. 

Esse tipo de avaliação esta diretamente ligada à abordagem tradicional de ensino 

(MIZUKAMI, 1986), em que a ação educativa está centrada no professor, o avaliador, e o aluno, 

o avaliado, o qual tem a função de reproduzir com exatidão as informações transmitidas pelo 
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professor durante a aula caracterizando o processo de ensino aprendizagem como prestação de 

contas, certificação e seleção. 

As concepções que perpassam essa função avaliativa ainda têm uma 

considerável influencia nos sistemas educacionais atuais, o que não tem colaborado para o 

ensino e aprendizagem para esse século. 

 

3.2 Função diagnóstica 

Mediante as supostas deficiências da educação americana que havia permitido 

que os russos ganhassem vantagem na exploração do espaço, a avaliação desenvolvida ate o 

momento se mostrou inadequada e insuficiente, pois ate aquele momento não era aceito uma 

estratégia de avaliação que não produzisse resultados enquanto o programa não estivesse 

totalmente desenvolvido (GUBA E LINCOLN, 1989). 

Diante da preocupação com a compreensão dos alunos, a organização 

metodológica do processo de ensino aprendizagem buscou se estruturar a partir dos 

conhecimentos que os alunos trazem consigo do seu cotidiano, assim a função diagnostica surge 

nesse contexto de reconstrução do significado do papel da avaliação tanto para o ensino quanto 

para o alcance de uma aprendizagem sólida. 

 A avaliação diagnóstica tem como objetivo a recolha de informações sobre o 

aluno no sentindo da tomada de decisões do ponto de partida do processo de ensino 

aprendizagem, ou seja, permite explorar e identificar algumas características do aluno para a 

decisão da sequencia de formação mais adequada a essas características (HADJI, 1994; 

FERREIRA, 2007). 

Através de sua função diagnóstica a avaliação também permite ao professor 

conhecer os interesses e a disposição dos alunos para aprender, além de lhe propiciar a 

identificação das causas de determinados problemas ao longo do ensino, permitindo ao 

professor adotar mediadas e intervir, por meio de julgamento e tomada de decisão. 

Nesse contexto, a função diagnóstica tanto permite identificar as condições 

necessárias à planificação do processo de ensino aprendizagem pelo professor, quanto permite 

um ajuste dialético entre aluno e processo, associando-se a um caráter formativo. 

Nessa perspectiva seguiremos nossa discussão para a função formativa da 

avaliação a qual também surge em meio à necessidade de pensar uma avaliação orientada tanto 

aos objetivos de ensino quanto ao desempenho em meio ao ensino e a aprendizagem. 
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 3.3 Função formativa 

A avaliação formativa surge em meio à década de 1950 em que a avaliação 

começa a se relacionar tanto com o planejamento de ensino, quanto com a melhoria dos métodos 

de ensino e da identificação das necessidades dos estudantes, pois a avaliação não poderia mais 

se prender a função descritiva do processo, era preciso ampliar sua função com o objetivo de 

se obter mais êxito (GUBA e LINCOLN, 1989; VIANA, 2014). 

Na busca pela melhor compreensão acerca da nova forma de pensar avaliação, 

Scriven (1967), em seu artigo sobre a avaliação dos meios de ensino, trás uma grande 

contribuição teórica quando distingue a avaliação somativa da avaliação formativa.  

Para ele, a avaliação somativa, exige a atenção para os resultados alcançados no 

final do processo de desenvolvimento de um programa, e está associada a prestação de contas. 

Enquanto que a avaliação formativa se preocupa em acompanhar, ajustar e conduzir o processo 

de desenvolvimento do programa.  

O conceito de avaliação formativa, inicialmente proposto por Scriven, o qual 

estava voltado à avaliação de programas (avaliação externa) foi transposto por Bloom e seus 

colaboradores para o domínio das aprendizagens escolares (avaliação interna), em que a 

expressão, avaliação formativa, seria aplicada aos processos utilizados pelos professores para 

adaptar a sua ação pedagógica em função dos progressos e dos problemas de aprendizagem 

observados nos alunos (ALLAL, 1986; FERREIRA, 2007). 

A avaliação formativa define-se de acordo com Perrenoud (1998), por seus 

efeitos de regulação dos processos de aprendizagem, ou seja, é formativa toda avaliação que 

ajuda o aluno a aprender e a se desenvolver. Nesse sentindo, Black e Wiliam (1998) sustenta 

que avaliação formativa engloba todas as atividades desenvolvidas por professores e seus 

alunos, as quais fornecem informações a ser utilizada como feedback para modificar as 

estratégias de ensino frente as dificuldades encontradas durante o processo.  

Nesse contexto, a avaliação formativa passa a ser pensada como um processo 

integrado no ensino e na aprendizagem que ocorre durante a realização de atividades, ou seja, 

avaliação é entendida como um processo de aperfeiçoamento e regulação.  

Dentre as funções da avaliação formativa Haydt, (1997) e Ferreira, (2007) 

destacam como principais, a função de controle acerca dos objetivos previstos e dos resultados 

alcançados durante o desenvolvimento das atividades; a função informativa, sobre os vários 

intervenientes durante o ato educativo sobre o processo de ensino-aprendizagem; a função de 

retroalimentação, através do feedback sobre os êxitos conseguidos e as dificuldades sentidas 
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pelo aluno na aprendizagem; e a função reguladora como meio de otimização do processo de 

ensino e aprendizagem. 

A regulação é um aspecto intrinsecamente associada à avaliação formativa e de 

acordo com Perrenoud (1999) é indispensável à compreensão adequada dessa modalidade de 

avaliação, mas a regulação para um processo de ensino e de aprendizagem pode se caracterizar 

em diferentes modalidades de acordo com as diferentes concepções de aprendizagem.  

Allal (1986) apresenta em seus estudos três modalidades de regulação das 

aprendizagens:  

1) Regulação retroativa, a qual caracteriza uma avaliação formativa pontual, em que, em 

um momento determinado do processo ocorre a recolha e análise das informações sobre 

as aprendizagens dos alunos, feita a partir dos objetivos estabelecidos, assim, os alunos 

realizam atividades de remediação frente aos objetivos não alcançados;  

2) Regulação proativa, a qual caracteriza assim como a regulação retroativa como uma 

avaliação formativa pontual, mas que diferencia-se pela aplicação de atividades dentro 

de um novo contexto, que proporcionem o aprofundamento e a consolidação de 

competências pelos alunos, ou seja, proporciona uma remediação de dificuldades 

especificas, porque proporciona situações de aprendizagens mais adequadas para os 

alunos com ou sem dificuldades;  

3) Regulação interativa, a qual caracteriza uma avaliação continua, em que há a 

integração da avaliação formativa nas atividades de ensino e de aprendizagem, ou seja, 

possibilita uma adaptação das atividades de aprendizagem dos alunos, a partir das 

interações do aluno com o professor, seus colegas e com o objeto de estudo. 

 

Ao analisarmos as três modalidades de regulação concordamos assim como Allal 

(1989), Black e Wiliam (1998), Ferreira (2007), e Laranjeira e Oliveira (2012) que a regulação 

interativa, se estabelece como o meio mais eficaz de orientar a ação pedagógica. 

Nesse sentindo, a avaliação formativa se apresenta como um processo planejado 

que envolve diferentes atividades, a qual ocorre durante todo o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico, e que fornece feedback tanto para os professores quanto para os estudantes com a 

função de ajudá-los a promover ajustes que entendam aos propósitos curriculares almejados 

(BOAS, 2011). 

O feedback é ponto essencial de qualquer procedimento de avaliação formativa 

e se refere de acordo com Black e Wiliam (1998) a qualquer informação oferecida ao estudante 
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sobre o seu desempenho. O feedback, nesse sentindo, propiciará ao estudante uma auto-

avaliação e auto-regulação da sua própria aprendizagem, como aponta Ferreira (2007) o aluno 

explicitará suas representações, refletirá sobre as suas estratégias e promoverá a resolução das 

tarefas. Assim o feedback favorecerá o desenvolvimento da autoavaliação, a qual permitirá a 

conscientização do estudante e a autônima na sua aprendizagem. 

Portanto, a avaliação formativa, em concordância com Fernandes (2009), está 

associada ao desenvolvimento, à melhoria das aprendizagens e à regulação dos processos de 

ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, Perrenoud (1998) sustenta que a avaliação formativa 

está, portanto centrada essencial, direta e imediatamente sobre a gestão das aprendizagens dos 

alunos. 
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4 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CONCEITOS E IMPLICAÇÕES 

AVALIATIVAS: um caminho para o desenvolvimento de uma avaliação formativa 

 

A organização e desenvolvimento da avaliação frente ao processo de ensino e 

aprendizagem se pautam nas concepções dos professores acerca da aprendizagem, as quais 

estão diretamente relacionadas às práticas de ensino, que ainda se caracterizam pela 

transferência e acumulação de conhecimentos (BOSTON, 2002; FERNANDES, 2006; 2009). 

Nesse sentindo, se faz necessário à utilização de teorias que considerem a aprendizagem como 

um processo ativo, por meio de uma interação social e que oportunizem o desenvolvimento dos 

processos cognitivos e metacognitivos nos alunos. 

Nesse contexto, a Teoria da Formação das Ações Mentais por Etapas ao 

considerar a aprendizagem como uma consequência da interação do sujeito com o objeto do 

conhecimento, evidencia que a formação de um conceito dificilmente será alcançada por meio 

de uma aprendizagem receptiva e memorística. Frente às concepções é possível desenvolver 

práticas avaliativas que oportunizem a formação integral do estudante, pois a forma como a 

avaliação é desenvolvida está diretamente ligada à abordagem metodológica de ensino. 

As evidencias do diálogo entre a Teoria de Galperin e a Avaliação Formativa 

podem ser vistas em várias características como: o autocontrole, o qual se apresenta para 

Galperin como atenção; a regulação do processo de ensino aprendizagem que está presente no 

principio da retroalimentação da teoria; assim como o controle do processo de assimilação e as 

etapas que compreende a formação das ações mentais. 

Portanto, tais caraterísticas permitem integrar a avaliação formativa nas ações 

que se estabelecem para formação de conceitos. No entanto, apesar das evidências de 

contribuição acerca da Teoria da Formação das Ações Mentais por Etapas de Galperin para a 

aprendizagem no Ensino da Química (NÚÑEZ, 1999; SILVA, 2011; PEREIRA, 2013; 

RODRIGO E FERREIRA, 2013), pouco tem se discutido acerca do seu desenvolvimento 

mediado por uma abordagem avaliativa formativa. 

Assim, apresentaremos nesse capitulo os diálogos entre as características e 

diretrizes de uma avaliação formativa e sua possibilidade de materialização em sala de aula 

através da Teoria da Formação das Ações Mentais por Etapas de Galperin. 
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4.1 As etapas de formação das ações mentais e suas relações com as diretrizes de uma 

avaliação formativa. 

O desenvolvimento do ciclo cognoscitivo para a formação das ações mentais, 

propícia o desenvolvimento da avaliação formativa, pois esta dialoga com as características 

particulares de cada etapa.  Desse modo, descreveremos as relações entre a avaliação formativa 

e as etapas da teoria de Galperin de modo evidenciar esse diálogo.  

 

4.1.1 Primeira etapa: motivação 

A motivação é um ponto de grande importância, tanto para o desenvolvimento 

da avaliação formativa, quanto para à formação das ações mentais. Uma vez que para que haja 

efetivação do processo de assimilação, a ação apenas é convertida em atividade quando o aluno 

transforma sua ação inicialmente movida pela obrigação e dever por outra movida pelo interesse 

cognoscitivo e pela necessidade em aprender (NODARSE E ESTEBAN, 2008).  

Assim, a necessidade em aprender, movida pela motivação, leva ao estudante a 

se envolver de forma ativa no processo avaliativo, em colaboração com o professor, o que lhes 

possibilitam compreender onde estão no que diz respeito à aprendizagem e o que deles se 

espera, repercutindo de forma positiva no sucesso escolar dos estudantes (STIGGINS, 1999; 

BOAS, 2011). 

Portanto, ao considerar a motivação peça chave para o desenvolvimento da ação 

como atividade e da avaliação como inerente ao ensino-aprendizagem, a motivação deve ser 

mantida durante todo o processo de transformação das ações materiais em ações mentais, para 

que haja a assimilação dos novos conhecimentos de forma efetiva pelos alunos. 

 

4.1.2 Segunda etapa: base orientadora da ação 

Galperin (2013d; 1989c) apresenta em seus trabalhos que o terceiro tipo de 

orientação, BOA III, é o meio mais efetivo para a formação das ações metais, pois tem uma 

grande estabilidade na transferência da ação por ser elaborada de forma independente pelo 

sujeito da ação. 

No entanto, uma base de orientação elaborada pelos alunos necessita de uma 

avaliação e regulação (GARCíA E SANMARTÍ, 1998), pois cada aluno elabora sua BOA de 

uma maneira particular para resolução de uma mesma ação. Nesse sentindo, a avaliação 

contribui para regular o processo de elaboração da ação por meio de um feedback.  
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Assim, o feedback, como ponto essencial em um processo que envolve avaliação 

formativa, proporciona aos alunos uma reflexão sobre as condições e características necessárias 

e suficientes para o desenvolvimento da ação, promovendo a autorregulação do aluno e uma 

maior efetividade no desenvolvimento da ação. 

 

4.1.3 Terceira etapa: material ou materializada 

Essa etapa é caracterizada pela interação do aluno com o objeto do 

conhecimento, nesse sentido Perrenoud (1999) aponta a ação e interação com o real um ponto 

essencial à regulação da aprendizagem, pois propícia ao aluno à capacidade de decidir, agir e 

se posicionar perante uma situação de seu interesse. Nesse contexto, se faz presente a interação 

formativa a qual está preocupada com a regulação do processo de formação do conceito. 

Desse modo o trabalho em pares ou grupos, nessa etapa, é um ponto importante 

tanto para o processo de assimilação quanto para o processo avaliativo, devido a seu caráter 

interativo. Para o processo avaliativo o trabalho por pares, o qual se apresenta como colaboração 

entre pares e avaliação por pares, é um dos aspectos essências a prática da avaliação formativa 

(BOAS, 2011). No processo de formação das ações mentais, o trabalho em pares ou em grupos 

se faz necessário para o controle externo das ações. 

 Quando o controle é realizado por pares, o feedback não se faz necessário, pois 

a regulação é realizada por meio da interação durante a própria situação através de seus pares.  

Assim, a partir da ajuda do outro o sujeito consegui se autorregular e mediante a Zona de 

Desenvolvimento Próximo (VIGOTSKI, 1998), conseguir aproximar-se no nível de 

desenvolvimento potencial. 

Portanto, a interação tanto com o objeto do conhecimento, quanto com seus 

pares, proporciona ao sujeito a regulação da aprendizagem. 

 

4.1.4 Quarta etapa: verbal externa 

Essa etapa de acordo com a ideia de regulação das ações proposta por Galperin 

(2013) se forma sobre o controle de outra pessoa. Nessa perspectiva, Sanmartí (2009) sugere 

que a avaliação, assim como na etapa anterior, seja realizada em pares, para que cada aluno, na 

próxima etapa, a etapa mental, seja capaz de se autorregular de forma autônoma. Pois de acordo 

com Allan (1993) para que os alunos possam realizar a regulação dos seus próprios mecanismos 

mentais, eles devem passar antes por uma compreensão verbal do objeto de estudo.  
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Portanto, a linguagem para essa etapa se apresenta como meio de comunicação, 

pois de acordo com Leontiev (2004) para esse momento a linguagem tem função de ação sobre 

outros homens. Nesse sentindo, Perrenoud, (1999) sustenta que quando o aluno se encontra em 

situações de comunicação em que necessita explicar, argumentar, planejar tomar decisão ele 

está propício ao desenvolvimento da autorregulação, pois coloca em confronto suas próprias 

concepções acerca do conceito que está sendo assimilado. 

  

4.1.5 Quinta etapa: verbal interna 

Nessa etapa por o aluno desenvolver a ação no plano mental, Perrenoud (1999) 

sustenta que a avaliação para os alunos não se trata mais de feedbacks externos, mas da 

regulação dos seus próprios processos de pensamento e aprendizagem, ou seja, o aluno de forma 

independente consegue dirigir suas ações de forma a criar estratégias para a resolução de novas 

atividades que estão fora dos limites de generalização.  

Portanto, o autodesenvolvimento, a autoaprendizagem e autorregulação do 

sujeito só serão desenvolvidos por meio da interpretação e assimilação da atividade por ele. 

Nesse sentindo, a avaliação formativa (ALLAL, CARDINET E PERRENOUD, 1986; 

PERRENOUD, 1999; FERREIRA 2007) e o processo de assimilação (GALPERIN, 1992) 

enfatizam a importância da relação dialética entre sujeito e objeto para a formação efetividade 

no processo de formação dos conceitos. 

 

4.2 O controle do processo de formação das ações mentais 

O controle da aprendizagem presente na Teoria da Formação das Ações Mentais 

é parte inerente ao desenvolvimento das ações, assim como a Avaliação Formativa ao processo 

de ensino e aprendizagem, a qual se apresenta também como um meio de controle, mas do 

desenvolvimento do aluno, à entrada, ao longo e à saída do processo (ALLAN, 1986; KETELE, 

1986). Nesse contexto, apresentamos as inter-relações entre os tipos de controle proposto por 

Galperin e os tipos de avaliação durante o processo de ensino aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 



45 

 

CONTROLE AVALIAÇÃO FORMATIVA MOMENTO 

DO 

PROCESSO 
Função  Objetivo Função Objetivo 

Preliminar 

Constatar o nível 

de partida dos 

alunos para fins de 

comparar os 

resultados das 

ações. 

Informativa 

Informar sobre os 

vários intervenientes 

durante o ato 

educativo sobre o 

processo de ensino-

aprendizagem 

No início do 

processo de 

formação das 

ações 

mentais. 

Frequente 

Retroalimentação, 

motivação e ajuda 

em que contribui 

para o 

monitoramento da 

ação. 

Reguladora 

Otimização do 

processo de ensino e 

aprendizagem através 

do feedback sobre os 

êxitos conseguidos e 

as dificuldades 

sentidas pelo aluno na 

aprendizagem. 

Durante o 

período de 

formação 

Final 

Comprovação da 

efetividade do 

processo de 

assimilação pelo 

aluno. 

Controle 

Verificação acerca dos 

objetivos previstos e 

dos resultados 

alcançados durante o 

desenvolvimento das 

atividades. 

Ao final do 

processo de 

formação das 

ações 

mentais 

Quadro 1:Aproximações entre o controle das ações segundo a Teoria de Galperin e a 

avaliação: Fonte: Allan, 1986; Haydt, 1997; Nuñez, 2009 (adaptado).   

Podemos verificar que existem muito pontos em comum tanto na avaliação 

formativa como no desenvolvimento das ações de aprendizagem segundo Galperin. No início 

do processo de assimilação, o controle das ações e a avaliação buscam em comum identificar o 

nível de conhecimento dos alunos para que possamos identificar o seu desenvolvimento ao final 

do processo; Durante o processo de formação, tanto a avaliação quanto o controle buscam a 

regulação do processo, no sentido de identificar os objetivos alcançados durante o processo de 

ensino bem como também reorienta o ensino e aprendizagem à medida que cria estratégias de 

ajuda e motivação. Ao final do processo de formação das ações mentais, controle e avaliação 

pretendem identificar a qualidade das ações formadas, ou seja, identificar o nível de 

aprendizagem dos alunos de acordo com as características estabelecidas, apresentando 

respostas sobre a efetividade do processo. 

No entanto, o controle e avaliação se diferem em dois pontos. O primeiro se 

refere à aplicação durante o processo, pois o controle é utilizado quando necessário enquanto 

que a avaliação deve ser inerente ao processo. O segundo ponto está relacionado à análise das 

tarefas desenvolvidas, pois enquanto o controle pode indicar o nível da qualidade das ações 
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(grau de generalização, grau de consciência, grau de assimilação), a avaliação está preocupada 

na análise e interpretação dos resultados descritos nos indicadores.  

Nesse sentido, Talízina (1988) sustenta que a regulação no processo de 

assimilação deve realizar-se considerando não apenas o desvio sofrido no processo, mas as 

causas que levou a esse desvio. Desse modo, a autora destaca (TALÍZINA, 1988, p. 145): “(a) 

a deficiência no nível de partida da atividade cognoscitiva dos alunos; (b) a análise deficiente 

da ação segundo um ou vários parâmetros da etapa anterior da ação; (c) causas eventuais como 

distração da atenção ou uma interpretação errônea do texto”, como aspectos a serem 

considerados durante o processo de assimilação, em que o controle sozinho não é capaz de 

fazer. 

Esse contexto implica no princípio didático derivado da Teoria de Galperin, o 

princípio da “regulação do processo de assimilação”, o qual dialoga com a avaliação formativa 

no sentido de possibilitar a aprendizagem como um processo contínuo, proporcionando assim, 

informações sobre o caminhar do processo, podendo, dessa forma, detectar a tempo as 

dificuldades a fim de fazer os ajustes e correções necessárias. 

Considerando, o controle e avaliação como meio de regulação, destacamos a 

importância de quem controla o processo de aprendizagem, ressaltado por Talízina (1988) que 

tanto o professor quanto o aluno podem realizar o controle, pois quem o realiza não irá interferir 

na qualidade da ação formada. Mas, quando discutido o papel do observador, quem controla, 

frente à avaliação formativa, Allan (1986) propõe que o controle deve ser assumido pelo aluno, 

pois a partir do autocontrole o aluno descobre as características da sua própria atividade e 

reorienta essa atividade sempre que os problemas surjam. 

Dessa forma, o autocontrole oportuniza ao aluno desenvolver o grau de 

independência e se aproximar do nível de desenvolvimento real dentro da Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), a qual é definida por Vigotski (1998) como a distância entre 

o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente 

de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 

problemas sob orientação ou colaboração do outro. Portanto, a ZDP se apresenta como um 

instrumento, através do qual, se pode entender o curso interno do desenvolvimento. 

Nesse contexto, o controle será o meio pela qual se obtém as informações e a 

avaliação como reflexão dessas informações para que ocorra a regulação da ação, garantindo 

que o aluno tenha percorrido corretamente todas as etapas da assimilação. 
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Nesse sentindo, para o desenvolvimento de uma avaliação formativa, em termos 

de ação pedagógica Allan (1986) descreve uma sequência didática que busca a regulação do 

processo de ensino e aprendizagem, a qual apresenta três etapas, que são: 

1) A coleta de informações relativas aos progressos e dificuldades de aprendizagem 

sentidos pelos alunos; 

2) Interpretação dessas informações numa perspectiva de referência criterial e, na medida 

do possível, diagnóstico dos fatores que estão na origem  das dificuldades de 

aprendizagem observadas no aluno; 

3) Adaptação das atividades de ensino e de aprendizagem de acordo com a interpretação 

das informações recolhidas (ALLAN, 1986, p. 178). 

No entanto, para ultrapassar essas definições a autora sugere que devemos 

elaborar uma estratégia de avaliação formativa e para essa elaboração sugere que seja 

estabelecido um quadro conceitual que considere os múltiplos aspectos da aprendizagem e das 

interações no interior de um sistema de formação.  

Nessa perspectiva, tomando como base os fundamentos de Allan (1986) para o 

desenvolvimento de uma avaliação formativa e utilizando como estratégias para seu 

desenvolvimento a Teoria da Formação das Ações Mentais por Etapas de Galperin foi 

elaborado um quadro conceitual que permite a organização do processo de aprendizagem. 

 

Elementos para uma 

Avaliação Formativa 

Indicadores de análise a partir da 

Teoria de Galperin 

Aspectos necessários da 

aprendizagem 

Características da ação 

Coleta das informações Indicadores de qualidade da ação 

Interpretação de dados e Diagnóstico 

do problema 

Considerando a formação de novas habilidades 

e novos conhecimentos 

As adaptações das atividades Resultados dos indicadores e Controle 

Quadro 2: Desenvolvimento da Avaliação Formativa por meio da Teoria de 

Galperin. Fonte: Autor 

 

Partindo da observação do quadro é possível verificar que para cada elemento 

essencial ao desenvolvimento de uma avaliação formativa se tem um indicador fundamentado 

na Teoria de Galperin. Portanto, os aspectos necessários à aprendizagem, os quais referem ao 

que será avaliado no aluno serão descritos pelas características da ação alcançadas pelos alunos 
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durante o desenvolvimento da ação. A coleta de informação se dará por meio dos indicadores 

de qualidade da ação no decorrer das etapas de assimilação. 

No que se refere aos princípios que devem orientar a interpretação dos dados e 

diagnósticos do problema será considerado o desenvolvimento humano do ponto de vista da 

formação de novas habilidades e novos conhecimentos durante o desenvolvimento da ação. Por 

fim, as adaptações das atividades propostas serão por meio dos resultados dos indicadores de 

qualidade em cada etapa, como a forma independente e detalhada da ação por exemplo. 

Portanto, considerando os aspectos tratados, acercas do controle e da avaliação 

e dos seus diálogos teóricos, é possível notar as contribuições referentes ao controle e a 

avaliação diante do ciclo cognoscitivo, como também as possíveis contribuições que juntos 

podem oferecer ao processo de ensino e aprendizagem de conceitos científicos. Assim, a 

avaliação e o controle possibilitam ao aluno perceber seu desempenho, autorregular a sua 

aprendizagem, como também desenvolve a capacidade de regular o processo. 

Nesse sentindo, Galperin (1989b) sustenta que a atividade de controle ao 

converte-se em mental, abreviada, generalizada e automatizada ele se se converte no ato da 

atenção, ou seja, na formação de novas ações mentais. Assim, o controle avalia a atividade e 

seus resultados e a atenção os melhora por suas propriedades de seletividade e a influencia 

positiva sobre as atividades com que se relaciona. 

Desse modo, o autocontrole proporciona ao aluno uma maior capacidade de 

desenvolver suas habilidades, além de ter maior controle sobre a utilidade dos conhecimentos 

e saber avaliá-lo, desenvolvendo uma maior capacidade de resolução de problemas que 

possibilita a uma nova aprendizagem. Isso é possível considerando que “a capacidade de 

aprender está intimamente relacionada à capacidade para autorregular a aprendizagem" 

(SANMARTÍ, 2009 p.50). 

Portanto, a avaliação e o controle no processo de assimilação ajudam na correção 

necessária tanto na parte orientadora quanto na parte executora da ação. Proporcionando assim, 

uma regulação da atividade por meio de análise e interpretação, compreensão e solução de 

problemas, processos de pensamento dentre tantos outros procedimentos que colabora para o 

processo de formação de habilidades nos alunos. Logo, avaliação e controle são as duas faces 

do processo de formação das ações mentais.   
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5 O ENSINO E  A APRENDIZAGEM DO CONCEITO DE OXIRREDUÇÃO 

  

A dificuldade na aprendizagem dos conceitos químicos nas últimas décadas tem 

sido alvo de pesquisa e discussão no campo da didática das ciências (POZO, 1991; KEMPA, 

1991; FURIÓ; FURIÓ, 2000; CÁRDENAS; 2006; NÚÑEZ; SILVA; 2008). Essas pesquisas 

têm caracterizado e estabelecido uma série de conceitos químicos acerca dos quais a maioria 

dos estudantes tem dificuldade para sua aprendizagem, dentre os quais é destacado equilíbrio 

químico, reações de oxirredução, cinética química e a estequiometria. 

De uma maneira geral, as dificuldades apresentadas pelos estudantes diante 

desses conceitos, podem estar atreladas a fatores internos a esses estudantes como sua 

capacidade de organizar e processar a informação, a natureza das suas ideias prévias, a sua 

capacidade linguística; e fatores externos como as dificuldades intrínsecas a própria disciplina, 

a sua natureza científica, a existência de três níveis de descrição da matéria e o caráter evolutivo 

dos modelos e teorias. (FURIÓ; FURIÓ, 2000; CAAMAÑO, 2007). 

Direcionando especificamente ao conceito de oxirredução, Schmidt, Marohn e 

Harrison (2007) apontam que há três fatores que influenciam na aprendizagem dos conceitos 

de oxirredução pelos estudantes: (i) a mensagem que está ligada aos termos (oxidação, redução, 

eletrólise, número de oxidação); (ii) analogia enganosa (potencial padrão de redução); (iii) 

transferência de termos utilizados em outra disciplina, como por exemplo, cátodo e anodo, 

utilizados na física. 

Mesmo o conceito de oxirredução sendo apontado frequentemente por 

professores e estudantes como um dos conceitos que representa grandes dificuldades tanto no 

processo de ensino quanto no processo de aprendizagem (BUESO; FURIÓ, MANS, 1988; 

NIAZ; CHACÓN, 2003; JÚNIOR; FREIRE; SILVA, 2012), a variedade de reações químicas 

que envolvem oxirredução no nosso cotidiano é surpreendente. 

A utilização de pilhas e baterias, por exemplo, é imprescindível para o uso de 

utensílios como calculadoras, brinquedos, lâmpadas, rádios, televisão e muitas outras coisas. 

Para combater a corrosão, polimos a prataria, pintamos as grades de ferro e galvanizamos os 

pregos. Circuitos de computadores são cobertos por finas camadas de ouro ou prata aplicadas 

por eletrodeposição. A revelação fotográfica utiliza reações químicas que envolvem 

transferência de elétrons. As plantas transformam energia em compostos através de uma série 

de reações chamadas de cadeia de transporte de elétrons. Os testes de glicose na urina, ou de 

álcool no ar expirado, são feitos com base em intensas mudanças de cor, através de reações que 
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também envolvem a transferência de elétrons (MENDONÇA; CAMPOS; JÓFILI, 2004; 

MAGALHÃES, 2007). 

Nesse sentindo, seguiremos nossas discussões em um movimento de 

identificação e reflexão acerca das dificuldades que compreendem o processo de construção 

desse conceito, pois consideramos a aprendizagem desse conceito importante para a 

compreensão dos diferentes situações cotidianas. 

As dificuldades na aprendizagem do conceito de oxirredução se estabelecem 

desde os conhecimentos prévios dos estudantes acerca do comportamento químico da matéria, 

sua natureza corpuscular e os conceitos relativos a substancias e compostos químicos (BUESO; 

FURIÓ, MANS, 1988; FURIÓ; FURIÓ, 2000), pois a aprendizagem se estabelece a partir de 

generalizações superficiais advindas de evidencias de senso comum. 

Esses fatores têm levado os estudantes a intepretações das reações de 

oxirredução, muito mais próximas de uma concepção superficial dessas reações, como 

processos de troca de oxigênio, em detrimento do processo como transferência de elétrons 

(BUESO; FURIÓ, MANS, 1988). 

Caamaño (2007) tem evidenciado outras dificuldades dos estudantes na 

compreensão das reações de oxirredução, ele aponta que os estudantes têm considerado o 

processo de oxidação e o processo de redução como reações que podem ocorrer de forma 

independente, o que leva ao estudante a construção de um erro conceitual que implicará em 

obstáculos a construção de outros fenômenos que envolvem o processo de oxirredução.  

Estudos desenvolvidos por Vasini y Donati (2001) também evidencia essa 

concepção errônea, para esses autores um dos fatores que incidem no surgimento de 

dificuldades acerca desse conceito se estabelece entre as células galvânicas e eletroquímicas, 

quando se estudam de forma separada e independente. 

Os estudantes ainda têm dificuldades, de acordo com Júnior, Freire e Silva 

(2012) para relacionar a deposição e o desgaste do metal com os elétrons recebidos e perdidos 

no processo, que consequentemente, assumem a ideia de cargas opostos para determinar o 

eletrodo positivo e o negativo, anodo e catodo.  

Outros estudos apontam para um conjunto de dificuldades de aprendizagem 

acerca dos processos que envolvem a transferência de elétrons, como as pilhas e as células 

eletrolíticas, tais como se dá o processo de fluxo de elétrons e a identificação de onde ocorre a 

reação na célula eletroquímica (SANGER; GREENBOWE;1997; NIAZ; CHACÓN, 2003). 
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A superação dessas dificuldades é necessária para poder compreender 

adequadamente os reações de oxirredução, o qual desempenha um papel importante nos 

currículos, nos livros didáticos e na vida cotidiana. 

Diante da problemática discutida, Bueso, Furió e Mans (1988) apontam a 

necessidade de reflexão e mudança acerca das metodologias tradicionalmente empregas para o 

ensino e aprendizagem em química, com o objetivo de promover uma aprendizagem 

significativa e não superficial como vem ocorrendo nas aulas dessa ciência. Outros estudos 

como Niaz e Chacón, 2003, Júnior, Freire e Silva (2012), reforçam essa necessidade. 

Nesse sentindo, a organização didática fundamentada e elaborada a partir das 

etapas que compreende a Teoria da Formação das Ações Mentais proposta por Galperin, 

orientada ao desenvolvimento de uma avaliação formativa abordará o conceito de oxirredução, 

mais especificamente ao balanceamento de reações de oxirredução, por envolver a 

representação química da troca de elétrons, evidenciada na literatura como uma das dificuldades 

mais identificada acerca desse conceito.    
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6 A ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA DA PESQUISA  

 

Em função da natureza do objeto de estudo a proposta de pesquisa é apresentada 

em uma perspectiva qualitativa, pois a pesquisa qualitativa é uma atividade orientada a 

compreensão de fenômenos educativos e sociais, bem como ao estudo de transformações de 

práticas socioeducativas (LUDKE E ANDRÉ, 1986; ESTEBAN, 2010).  

Dentre a pesquisa qualitativa o método de investigação tem sua abordagem em 

uma perspectiva sócio-histórica, pois, nossa pesquisa está relacionada ao enfrentamento das 

questões metodológicas nas investigações de prática pedagógicas. Essa perspectiva teórica-

metodológica de pesquisa tendo o materialismo histórico-dialético como estruturante, propicia 

um elo epistemológico entre o objeto, o problema, o referencial teórico, os procedimentos 

metodológicos e as análises e reflexões acerca da investigação (VIGOTSKI, 1998; FREITAS, 

2002; MOLON, 2008). 

Dentre a abordagem sócio-histórica destacamos a Teoria da Formação das Ações 

Mentais por Etapas de Galperin como perspectiva teórica-metodológica de nossa pesquisa, pois 

além de nos fornece fundamentos teóricos para a discussão e reflexão da pesquisa, proporciona 

um caminho metodológico sistemático e dialético, o qual é apresentado em um ciclo contendo 

cinco etapas: motivação, elaboração da BOA, material, verbal externa, verbal interna. 

Portanto, os alunos foram engajados no ciclo cognoscitivo da formação das 

ações mentais, com o intuito de analisarmos se os processos de ensino elaborados com base na 

Teoria da Formação das Ações Mentais de Galperin podem levar a estruturação e ao 

desenvolvimento de uma avaliação formativa no Ensino da Química, o que pode vir a 

proporcionar uma contribuição aos processos de ensino e aprendizagem nessa ciência.  
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7 DESENHO METODOLOGICO DA PESQUISA  

 

O arcabouço metodológico delineado para esse estudo propõem-se a analisar a 

repercussão do desenvolvimento de uma avaliação formativa, segundo os aportes da Teoria da 

Formação das Ações Mentais por Etapas de Galperin a ser implementada como uma abordagem 

para o Ensino de Química na Educação Básica. 

 

7.1 Sujeitos e o campo de pesquisa 

A pesquisa foi realizada com vinte alunos do segundo ano do Ensino Médio da 

Escola de Referência Padre Zacarias Tavares, localizada no bairro do Salgado, em Caruaru. O 

critério de escolha da escola foi pela sua adesão voluntária ao projeto e a escolha dos alunos se 

deu de acordo com as turmas em que a professora voluntária leciona.  

 

7.2 Instrumentos de coleta de dados 

Os dados foram coletados por meio de observações, materiais audiovisuais, bem 

como por um caderno de registro de atividades. Esses tipos de instrumentos permitiram 

acompanhar o avanço do processo de assimilação, como também possibilitaram identificar a 

contribuição da teoria de Galperin para o estabelecimento de uma avaliação formativa na sala 

de aula. 

Assim, a observação contou com a utilização de protocolos de acompanhamento 

da aprendizagem, os quais além de se apresentar como instrumento de pesquisa é também um 

instrumento avaliativo. Utilizamos ainda um bloco de anotações, em que abrangeu tanto notas 

descritivas (descrição dos participantes, ou um relato de determinada atividade), quanto de 

notas reflexivas (considerações pessoais do pesquisador) (CRESWELL, 2007) para eventuais 

comportamentos importantes para a análise e discussão dos dados. 

Em complemento as observações, utilizamos um caderno de registro de 

atividades, o qual permitiu coletar as peculiaridades do processo de internalização do conceito, 

que vai do nível de desenvolvimento do aluno até os indicadores de qualidade tanto das tarefas 

quanto do processo como um todo.  Esse caderno se apresenta como uma versão de portfólio 

que abrangeu todo o processo de formação do conceito, em que constituiu o registro de todas 

as tarefas realizadas por cada aluno, bem como os instrumentos avaliativos elaborados 

especificamente para esse estudo, os quais são apresentados de forma especifica para cada etapa 

e que serão detalhados na próxima sessão. 
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Dentre os materiais audiovisuais utilizaremos fotos, gravação em vídeo e áudio, 

que serviu de suporte para uma análise fidedigna dos dados, além de otimizar as transcrições 

de momentos importantes no processo de assimilação, tal qual o processo de estabelecimento 

da BOA. 

 

7.3 Procedimentos da pesquisa: proposta de ensino para reações de oxirredução 

A pesquisa se materializou por meio de uma intervenção pedagógica organizada 

e fundamentada pela Teoria da Formação das Ações Mentais por Etapas de Galperin. As 

intervenções foram realizadas pelo pesquisador em um período de oito semanas, com carga 

horária de 2 horas/aulas semanais, totalizando 16 horas/aulas.  

O conteúdo trabalhado nas intervenções foi balanceamento de reações de 

oxirredução (Apêndice I), por ser um conteúdo de considerável dificuldade na visão dos 

estudantes e professores (FURIÓ e FURIÓ, 2000; SCHMIDT; MAROHN; HARRISON, 2005; 

CÁRDENAS, 2006).  

Nesse contexto, a proposta de ensino foi organizada de acordo com as etapas que 

compreendem o ciclo cognoscitivo da formação das ações mentais e a avaliação formativa será 

nosso objeto de análise dentro desse processo de ensino. 

 

7.3.1 Primeira etapa: motivação 

Considerando a motivação uma forte aliada no processo de aprendizagem, a 

etapa motivacional está direcionada ao processo de motivação dos alunos para aprender. Nesse 

sentido, será discutido com os estudantes um texto (Apêndice II) sobre antioxidantes, bem como 

será apresentado um vídeo de curta duração tratando sobre a corrosão de metais.  

O registro da apresentação e discussão dessas atividades será feito por meio de 

vídeo gravação, como também a partir da observação tendo como instrumento o protocolo de 

acompanhamento da aprendizagem, o qual também é instrumento da avaliação formativa que 

compreende nosso objeto de estudo.  

Dessa forma, o protocolo de acompanhamento de aprendizagem, além de 

instrumento de coleta de dados, se apresenta como um guia para o professor, ajudando-o a 

dirigir sua atenção para determinados aspectos a serem desenvolvidas pelos alunos (HAYDT, 

1997; COLS E MARTÍ, 1976; ESTEVES, 1973). Como o nosso objetivo nessa etapa é verificar 

se o material motivacional estimulou a disposição dos alunos em aprender, selecionamos dentre 

as áreas relacionadas à motivação para a aprendizagem em sala de aula propostas por Siqueira 
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e Wechsler (2006): a curiosidade, o envolvimento e a persistência, pois estas dialogam com os 

aspectos a serem observados e analisados frente ao nosso objeto de pesquisa. 

 Desse modo, a curiosidade por ser representada pelo desejo de descobrir, de 

saber, de conhecer ou de investigar determinado assunto, esta representada em nosso protocolo 

de acompanhamento de aprendizagem pela realização de perguntas com o intuito de conhecer 

e saber mais sobre as reações de oxirredução, e quando cita exemplos que podem abranger o 

conceito de modo a investigar situações cotidianas que tenham presenciado. Quanto ao 

envolvimento, por estar relacionada à sensação de agradabilidade, de contentamento, de 

satisfação que possam surgir quando uma atividade é proposta, esse comportamento será 

observado pela leitura do texto e a observação atenta ao vídeo. E por fim, a persistência, a qual 

está vinculada a perseverança, ou seja, quando um sujeito insiste em uma atividade mesmo que 

existam obstáculos ou dificuldades, será observado a partir das dúvidas apresentadas pelos 

alunos frente aos materiais motivacionais. Portanto, o protocolo de acompanhamento de 

aprendizagem para a etapa motivacional é representado no quadro a seguir. 

Quadro 3: Lista de verificação para a Etapa Motivacional. Fonte: Autor. 

 

7.3.2 Segunda etapa: elaboração da base orientadora da ação 

Para a construção da Base Orientadora da Ação, completa, generalizada e 

independente, BOA tipo III, será realizada atividades práticas que compreende a oxidação de 

metais, bem como reações bioquímicas que envolvem o conceito de oxirredução. 

De forma geral, as atividades que se referem à corrosão dos metais será 

trabalhado com os alunos a manipulação e identificação das propriedades dos metais como o 

ferro, cobre, zinco, prata, magnésio e alumino, antes e após sua oxidação, abordaremos também 

a água e oxigênio como agentes propulsores da oxidação, bem como os possíveis processos 

Protocolo de acompanhamento de aprendizagem– Etapa Motivacional 

Série: Turma: 

Conteúdo: 

Comportamentos 
Participação 

na atividade 

Realização 

de 

Perguntas 

Relação do 

fenômeno 

apresentado com 

outro 

Apresenta 

exemplos sobre o 

fenômeno em 

estudo 

Alunos Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Ana         

Gabriel          

João         

...         
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para evitar o processo de corrosão. Quanto às reações de oxirredução com substâncias orgânicas 

abordaremos reações que evidenciam a ação da vitamina C como antioxidante no combate aos 

radicais livres, às ações das enzimas em que catalisam reações de oxirredução. 

Todas as atividades serão resolvidas e discutidas em um processo colaborativo 

entre o pesquisador e os alunos. Nesse momento, será mostrado ao estudante como se dá o 

processo de descrição de uma reação de oxirredução, em que os estudantes conhecem a nova 

atividade e os conhecimentos que se incluem nela.  

Durante a resolução das questões, o registro dos dados será por meio de vídeo 

gravação, fotos do quadro e do fenômeno durante a resolução dos problemas, como também do 

arquivamento das resoluções das atividades dos alunos no caderno de registro dos estudantes. 

A observação também compreenderá a recolha de dados a partir do protocolo de 

acompanhamento de aprendizagem com o objetivo de identificar aspectos norteadores para à 

formulação de uma BOA com alto grau de generalização e plenitude, a qual permita o completo 

desenvolvimento das ações no plano material. 

Quadro 4: Lista de verificação para a Elaboração da BOA. Fonte: Autor. 

No quadro acima a primeira ação a ser observada na elaboração da BOA tipo III 

refere-se à resolução de todos os problemas apresentados, as quais compõem um conjunto de 

tarefas do mesmo tipo. Quando o aluno identifica as ações variáveis e invariáveis entre as 

tarefas apresentadas, segunda ação a ser observado, propícia o desenvolvimento de uma BOA 

generalizada e completa. As demais ações refere-se às características da BOA, caráter 

generalizado, plenitude e modo de obtenção o que nos permitirá identificar a estruturação de 

uma BOA do tipo III para a realização das atividades durante o processo de formação das ações 

mentais. 

Protocolo de acompanhamento de aprendizagem– Elaboração da BOA 

Série: Turma: 

Conteúdo: 

Comportamentos 

Participação 

na resolução 

das 

atividades  

Identificação 

das ações 

comuns entre 

as atividades  

Identificação das 

características 

variáveis e 

invariáveis nas 

atividades 

Construção de 

um modelo de 

operações para 

solucionar as 

atividades 

Alunos Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Ana         

Gabriel          

João         

...         
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Portanto, ao final do desenvolvimento da atividade esperamos que os alunos 

tenham construído suas bases de orientações para identificar e caracterizar uma reação de 

oxirredução, as quais de maneira colaborativa tornará uma Base Orientadora da Ação para a 

resolução das tarefas durante a etapa material.  

Considerando a orientação do pesquisador durante a elaboração da BOA, é 

proposto previamente um sistema de operações da habilidade como referência para orientar o 

processo de negociação entre o pesquisador e os alunos no estabelecimento da Base Orientadora 

da Ação que será utilizada posteriormente para o desenvolvimento da formação. 

Portanto, com o intuito de construir uma base de orientação do tipo III, a partir 

das atividades desenvolvidas com os alunos. Neste caso, o professor vai ajudar os alunos a 

preparar esta base de orientação, realizando várias atividades, usando o invariante que é a 

transferência de elétrons entre diferentes espécies nestas reações. Para isso, as atividades serão 

orientadas dentro de um sistema de operações para a caracterização de uma reação de 

oxirredução. 

CONCEITOS AÇÕES 

Oxidação: perda de elétrons 

 

Redução: ganho de elétrons 

 

Transferência de elétrons entre 

espécies diferentes 

Descrever as características dos metais no seu estado 

elementar e no seu estado oxidado. 

  

Identificar o fenômeno determinando quem está se 

oxidando, quem está se reduzindo nas reações, através 

da perda e do ganho de elétrons.  

 

Identificar os compostos reagentes que estão 

participando da reação com base na materialidade do 

fenômeno. Por exemplo: tenho ferro sem oxidação e 

ferro com oxidação. Temos neste sistema o que? 

 

Determinar os produtos da reação. 

 

Verificar através dos elétrons de valência, a 

quantidade de elétrons que pode ser recebida ou 

doada. Identificar isso na tabela periódica 

 

Identificar o agente oxidante e o agente redutor 

Quadro 5: Sistema de operações para a caracterização de uma reação de oxirredução. 

Fonte: Autor. 
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As operações que compreendem o sistema descrito acima devem estar presentes 

na elaboração do modelo geral de solução das tarefas de cada aluno, pois nela se constitui as 

operações necessárias para a resolução dos problemas propostos na etapa material. 

 

7.3.3 Terceira etapa: materializada 

Nessa etapa da aprendizagem, os alunos serão organizados em pequenos grupos 

para a resolução da situação-problema com o auxílio da BOA, a qual foi elaborada na etapa 

anterior pelos alunos em colaboração com o professor. Durante a apresentação do fenômeno, 

os alunos tanto resolveram ao problema quanto desempenharam o papel de avaliador 

observando se todas as operações previstas na base de orientação estão sendo executadas, bem 

como caberá ao pesquisador observar a resolução da tarefa pelos alunos e caso seja necessário, 

intervir e ajudá-los. Essa estrutura organizacional para o desenvolvimento das tarefas nessa 

etapa, de acordo com Talízina (1988), contribui para a conscientização das ações desenvolvidas 

e estimula o desenvolvimento do autocontrole nas etapas posteriores.  

Assim, as atividades propostas nessa etapa serão apresentadas como problemas 

a serem resolvidos pelos estudantes: 

Deterioração do Bombril: nesse problema trabalharemos a oxidação do ferro 

presente no Bombril através do hipoclorito de sódio, como agente corrosivo. O objetivo desse 

problema é levar os alunos a observar as características que evidenciam a transferência de 

elétrons, bem como expressar o fenômeno por meio de sua representação química além de 

determinar os agentes oxidantes e redutores na reação. 

Como funciona o bafômetro? Esse problema envolverá a representação do 

funcionamento da bafômetro, através de uma reprodução do bafômetro, a qual é descrita por 

Mendonça, Campos e Jófili (2004). Assim, como o problema anterior o aluno terá que explicitar 

todas as ações que envolvem o processo de oxirredução (representação química da reação, 

determinação dos agentes oxidantes e redutores), como também observar as evidências visíveis 

da transferência de elétrons, que nesse problema será pela mudança de coloração da solução. 

Descoloração de tecidos: Nessa situação serão descritos aos alunos o processo 

de descoloração de tecidos por meio de dois agentes oxidantes, o hipoclorito de sódio e o 

peróxido de hidrogênio, com o intuito de verificar o processo de oxirredução de um mesmo 

composto por diferentes agentes oxidantes. 

Oxidação de metais: Nessa situação apresentaremos a corrosão de diferentes 

metais com o intuito de verificar que alguns metais tem maior tendência em transferir seus 
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elétrons do que outros e por essa diferença a suas aplicabilidades variam na fabricação de 

produtos. 

Quem reagiu com quem? Essa situação será utilizada para levar o aluno à 

compreensão da tabela de potencial padrão de eletrodo, a partir da observação da oxidação de 

diferentes metais em soluções de íons desses mesmos metais, o que permite prever se uma 

reação é ou não espontânea.  

A eletricidade do limão: Nessa situação montaremos uma pilha utilizando 

limão, o qual apresenta sais que se dissociam em íons positivos e negativos, com o intuito de 

ligar uma calculadora ou um relógio digital. O objeto dessa atividade é utilizar a transferência 

de elétrons (energia química) como fonte de energia elétrica. 

Cobreação de metais: Nesse problema apresentaremos a eletrodeposição do 

cobre sob uma chave. Nessa atividade o aluno deve explicar o processo de eletrolise, bem como 

seus aspectos quantitativos.  

As atividades constituíram como instrumento avaliativo do processo de ensino e 

serão desenvolvidas através da pratica experimental.  

Durante a realização dos problemas advindos das atividades observaremos as 

ações dos alunos por meio de um protocolo descritivo de acompanhamento de aprendizagem 

que é um instrumento avaliativo que compreende a técnica de observação em que os 

comportamentos são desdobrados em vários níveis de qualidade (D’ANTOLA, 1981; HAYDT, 

1997). Assim, o uso do protocolo na etapa material ajuda o professor a identificar como o aluno 

está desenvolvendo as operações. Isto é importante, para verificar, por exemplo, se o aluno está 

automatizando alguma operação, o que não pode ocorrer nessa etapa, pois dificultaria a 

formação das ações no plano mental. Assim, a escala descritiva fornecerá informações do grau 

com que as ações estão sendo desenvolvidas pelos alunos nessa etapa. 
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Protocolo descritivo de acompanhamento de aprendizagem – Execução da ação 

Nome do aluno: 

Conteúdo: Série/Turma: 

Aspecto: Cumprimento da ação  

Categoria: Realização de todas as operações descritas na BOA 

Observações 

 

 

 

 

 

• Quais ações 

cumprem 

parcialmente? 

• Em que ações 

estão sentindo 

dificuldades? 

Aspecto: Realização independente das operações 

Categoria: Execução de todas as operações de forma independente apenas com o 

auxílio da BOA. 

Observações 

 

 

 

 

 

 

 

• Quais as ações 

que pede a 

ajuda do 

colega? 

• Quais as ações 

que pede a 

ajuda do 

professor? 

Aspecto: Detalhamento das operações 

Categoria: Realização detalhada das ações 

Observações 

 

 

 

 

 

• Quais as 

operações que 

não estão 

sendo 

executadas? 

Aspecto: Consciência das operações 

Categoria: Expressão oral concomitante a realização das operações 

Observações 

 

 

 

 

• Em quais 

operações é 

expressa a 

linguagem 

oral? 

• Em quais 

operações 

apresenta 

incerteza em 

sua execução. 

 

Quadro 6: Escala descritiva para a execução da ação na Etapa Materializada 

Cumpre todas as 

ações descritas 

na BOA de forma 

ativa 

 

Apresenta dificuldade no 

comprimento da ação. Pois 

não compreendeu as 

operações suficientes e 

necessárias descritas na BOA 

 

Cumpre parcialmente 

as ações. Está 

apresentando 

dificuldades 

 

Enquanto executa a 

ação expressa suas 

compreensões de 

forma oral 

 

Apenas executa a 

ação e apresenta 

um pouco de 

incerteza em suas 

operações 

 

Em alguns momentos 

da ação expressa o que 

está desenvolvendo de 

forma oral  

Executa todas as operações 

de forma independente, 

apenas com o auxílio da 

BOA 

; 

Executa as ações com 

ajuda do colega 

 

Executa as ações 

com ajuda do 

colega e professor 

 

Executa todas as 

operações de forma 

detalhada presente na 

BOA 

 

Está pulando alguns 

dos procedimentos 

para resolução das 

tarefas 

 

 

Está executando 

as ações de 

forma abreviada 
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Além do uso da observação como instrumento avaliativo, e como instrumento 

de pesquisa, a coleta de dados compreenderá também na utilização do bloco de anotações, bem 

como das atividades desenvolvidas, as quais serão armazenadas no caderno de registro, além 

do registro em vídeo das ações desenvolvidas pelos alunos. 

 

7.3.4 Quarta etapa: verbal externa 

A forma da ação nessa etapa se dará por meio da linguagem como comunicação 

(linguagem oral), a qual, de acordo com Vigotski (1989), colabora no processo de codificação 

da ação externa em interna. Nesse contexto, os alunos desenvolverão as ações na forma da 

linguagem oral, pois falar em voz alta ajuda na tomada de consciência do processo de 

aprendizagem, bem como, utilizaram a linguagem em sua forma escrita como meio de registro 

do desenvolvimento das atividades. 

Nesse contexto, para essa etapa os alunos vão realizar atividades com o conceito de 

oxirredução somente no plano verbal, usando a linguagem oral e escrita no desenvolver das 

ações. As questões descritas a seguir compreendem as atividades a serem devolvidas pelos 

estudantes nessa etapa.  

Problema I: Reações de oxirredução nas estações de tratamento de esgotos. 

Esse problema tem como objetivo analisar processos simples de oxirredução que ocorrem 

cotidianamente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

(PUC-MG – Adaptado) As estações de tratamento de esgotos conseguem reduzir 

a concentração de vários poluentes presentes nos despejos líquidos antes de lança-los nos rios 

e lagos. Uma das reações que acontece é a transformação do gás sulfídrico (H2S), que apresenta 

um cheiro muito desagradável, o qual em contato com o oxigênio (O2), forma dióxido de 

enxofre (SO2) e água. Explique como se dá o processo de oxirredução da transformação do gás 

sulfídrico em dióxido de enxofre. 

 

Problema II: Oxidação do Vinho. Nessa situação trabalharemos o processo de 

oxidação do etanol presente no vinho em ácido acético. 

Organizando um jantar em sua casa, sua mãe decidiu servir como bebida vinho 

tinto. Após o jantar, sua mãe esqueceu-se de guardar o restante do vinho e o deixou destampado 

em cima da mesa da cozinha. No dia seguinte, você observou um odor desagradável vindo da 
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garrafa de vinho e derramou um pouco em um copo e percebeu que o vinho não tinha mais a 

sua cor característica, ele estava incolor.  

Sabendo-se que o vinho é composto fundamentalmente pelo etanol, o qual 

pode ser representado em sua formula molecular:  

 

E que a oxidação de um álcool primário forma um ácido carboxílico            

e água. 

Então, como você explicaria o que ocorreu com vinho que sua mãe esqueceu sobre a mesa. 

 

Problema III: Produção de corrente elétrica. Esse problema tem como 

objetivo analisar o processo de oxirredução envolvido na produção de corrente elétrica pelo 

marcapasso. 

(PUC-MG - Adaptado) Uma bateria muito comum utilizada na medicina é o 

marcapasso, que é colocado sob a pele de pessoas com problemas cardíacos, com a finalidade 

de regular as batidas do coração. A reação responsável pela produção de corrente elétrica se dá 

pela interação de oxido de mercúrio sólido (HgO) e zinco metálico (Zn) em contato com 

moléculas de água em seu estado líquido presentes em nosso organismos, produzindo uma 

solução aquosa de hidróxido de zinco (Zn(OH)2) e mercúrio líquido (Hg). Explique como se dá 

o processo de oxirredução nessa reação. 

 

Problema IV: Reciclando as latinhas. O objetivo desse problema é propor a 

utilização do potencial padrão de eletrodo para garantir o processo de reciclagem das latinhas 

de alumínio mundialmente comercializadas. 

(ENEM 2012 - Adaptado) O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam 

um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar 

dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa 

de uma "lenda urbana", pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. 

Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio (potencial padrão de redução 

(-2,35), se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer à oxidação do alumínio no 

forno. Considerando o potencial padrão do lítio (-3,05), potássio (-2,93), alumínio (-1,66), zinco 

(-0,76) e cobre (+0,34), que metal(is) poderiam entrar na composição do anel das latas com a 

mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar 

diminuir o rendimento da sua reciclagem? 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie4rjG_qnMAhVIvZAKHW-VBDgQjRwIBw&url=http://clickalcoois.blogspot.com/2008/09/o-etanol.html&psig=AFQjCNGMjIuO3_dHcY5oHZbYqnDe1Ujcdw&ust=1461680559830270
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Problema V: Purificação de metais. Esse problema tem por objetivo analisar 

de forma qualitativa o processo de eletrolise, evidenciando os conceitos que envolvem a força 

redutora e oxidante de um metal. 

(ENEM 2009 – Adaptado) Para que apresente condutividade elétrica adequada 

a muitas aplicações, o cobre bruto obtido por métodos térmicos é purificado eletroliticamente. 

Nesse processo, o cobre bruto impuro constitui o ânodo da célula, que está imerso em uma 

solução de CuSO4. À medida que o cobre impuro é oxidado no ânodo, íons Cu2+ da solução são 

depositados na forma pura no cátodo. Quanto às impurezas metálicas, algumas são oxidadas, 

passando à solução, enquanto outras simplesmente se desprendem do ânodo e se sedimentam 

abaixo dele. As impurezas sedimentadas são posteriormente processadas, e sua comercialização 

gera receita que ajuda a cobrir os custos do processo. A série eletroquímica a seguir lista o cobre 

e alguns metais presentes como impurezas no cobre bruto de acordo com suas forças redutoras 

relativas.  

 

Entre as impurezas metálicas que constam na série apresentada, quais que se 

sedimentam abaixo do ânodo de cobre? 

 

Essas atividades tem o intuito de acentuar as características do objeto, envolvidas 

na resolução das atividades, de modo a levar os alunos a construírem argumentos científicos 

que mostrem a sua compreensão acerca da ação.  

Toda a discussão será registrada por meio de vídeo, gravação e por meio da 

observação através de um protocolo de acompanhamento descritivo da aprendizagem, utilizado 

como instrumento de pesquisa e instrumento avaliativo. 

O protocolo descritivo de acompanhamento de aprendizagem foi construído 

considerando alguns aspectos apresentados por Monteiro et al. (2013) para avaliação da 
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competência comunicativa oral no Ensino Básico, pois pretendemos aqui analisar como 

decorrerá o processo de resolução das tarefas na forma da linguagem externa. 

 

Protocolo descritivo de acompanhamento de aprendizagem – Linguagem Oral 

Nome do aluno: 

Conteúdo: Série/Turma: 

Aspecto: Operações 

Categoria: Descrição de todas as operações descritas na BOA 

Observações 

 

 

 

 

 

• Quais 

operações 

foram 

esquecidas? 

Aspecto: Independência 

Categoria: Realização das atividades sem receber ajuda 

Observações 

 

 

• Em que 

operação? 

 

 

 

  

Aspecto: Clareza discursiva 

Categoria: Produção de um discurso claro e objetivo 

Observações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto: Coerência  

Categoria: Produção de uma comunicação estruturada 
Observações 

  

Quadro 7: Escala de verificação para a resolução da tarefa na Etapa Verbal Externa. 

Fonte: Autor 

Produz uma 

comunicação 

bem estruturada 

e articulada 

 

Produz uma 

comunicação sem 

estruturação, com 

informações 

ambíguas e confusas 

 

 

Produz uma 

comunicação 

satisfatória, trocando 

a ordem de execução 

das ações  

Descreve todas as 

ações descritas na 

BOA de forma ativa 

 

Esqueceu algumas 

operações presente 

na BOA 

Esqueceu muitas 

operações 

presente na BOA 

Produz um 

discurso de forma 

clara e objetiva  

 

Produz um discurso 

com alguma clareza e 

de forma vaga, mas não 

prejudica a mensagem 

 

Produz um discurso 

oral confuso e 

indiscernível.  

 

Não recebeu 

ajuda 

 

Recebeu ajuda do 

colega 

 

Recebeu ajuda do 

professor 
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Portanto, a partir desse instrumento podemos organizar e categorizar a resolução 

da tarefa pelos estudantes, observando se houve a argumentação oral do estudante, como 

também se utilizou de todas as operações descritas na BOA, bem como se precisou de ajuda 

tanto do colega quanto do professor na resolução da tarefa. 

 

7.3.5 Quinta etapa: verbal interna 

Nessa etapa, os alunos conduziram o processo de forma individual e o sistema 

de operações, a BOA, se torna um ato do pensamento, uma vez que as operações não necessitam 

mais serem argumentadas, elas se estabelecem no plano mental. 

Assim, os alunos resolveram dois problemas, o primeiro que está dentro dos 

limites de generalização dos conjuntos de tarefas aplicada. E o segundo, será necessário à 

transferência de aprendizagem, pois o aluno utilizará dos conceitos de oxirredução para explicar 

o processo de obtenção de ametais em um processo de auto-oxirredução, em que um mesmo 

elemento químico se oxida e se reduz. 

Atividade I (dentro dos limites de generalização a que se aplica o conceito de oxirredução): 

Um dos processos metabólicos do organismo é a conversão de alimentos em energia e calor 

dentro do corpo. Os alimentos são constituídos de três nutrientes principais: glicose presente 

nos carboidratos, aminoácidos, presentes nas proteínas e ácidos graxos, presentes na gordura. 

Podemos retirar energia de qualquer uma das três categorias, mas a glicose (C6H12O6) é 

especialmente importante porque em contato com o oxigênio (O2) é rapidamente convertida em 

energia quando necessário. Além da produção de energia essa reação forma gás carbônico e 

água. Descreva e explique o processo metabólico da glicose no organismo. 

Atividade II (fora dos limites de generalização, a qual necessita do aluno a transferência 

de conhecimento): Nas condições ambientais, o cloro (Cl2) é um gás. No entanto, ele está 

presente nos alvejantes comumente utilizados em sua casa, seja para remover manchas das 

roupas ou como agente bactericida. A presença do cloro em solução líquidas ou sólidas é 

possível devido ao Ácido hipocloroso (HClO) formado através da reação entre o gás cloro (Cl2) 

com a água como podemos observar na reação a abaixo: 

𝐶𝑙2 +  𝐻2𝑂 ↔   𝐻+  +   𝐶𝑙−  +   𝐻𝐶𝑙𝑂 
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Considerando a formação do ácido hipocloroso importante para a produção de sais hipocloritos, 

como é o caso do hipoclorito de sódio NaClO, e hipoclorito de cálcio Ca(ClO)2, explique o 

processo de formação do HClO. 

A avaliação nessa etapa, envolverá dois tipos de instrumentos, os problemas a 

serem resolvidos pelos alunos e uma autoavaliação do processo, a qual também será realizada 

pelo aluno. 

Dessa forma, durante a aplicação das atividades observaremos características da 

ação que devem estar presentes nessa etapa como a realização independente, a execução das 

ações de forma reduzida e se o aluno conseguiu realizar a transferência de conhecimento de 

forma adequada e eficiente através de observações feitas no bloco de anotações. 

Após a aplicação da atividade levaremos os alunos a uma reflexão sobre o 

processo de formação das ações mentais por meio de uma autoavaliação, a qual se apresenta 

como um processo metacognitivo, pois se comporta como uma atividade de autocontrole 

refletido das ações e comportamentos do sujeito que aprende (HADJI, 1997). 

Desse modo, foi construída uma autoavaliação considerando as categorias de 

metacognição descritas por Pereira e Andrade (2012). Assim, buscamos avaliar: (i) o 

conhecimento ou crença que a pessoa tem de si mesmo sobre fatores ou variáveis que afetam 

os resultados de seus procedimentos cognitivos; (ii) o conhecimento sobre os meios mais 

prováveis para se alcançar os objetivos cognitivos, as estratégias; (iii) o conhecimento que o 

sujeito tem sobre a natureza, as exigências e os critérios da atividade que irá realizar (PEREIRA 

E ANDRADE, 2012).  

 

AUTOAVALIAÇÃO 

Nome do aluno: 

Conteúdo: Série/Turma: 

Perguntas Sempre Ás 

vezes 

Nunca Por quê? (caso marque 

as opções: às vezes ou 

nunca) 

Tive problema em aprender 

por falta de atenção 

 

    

Entendi o conteúdo     

Vou esquecer o que eu 

aprendi 
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Colaborei, positivamente, nas 

discussões entre os colegas e 

com o professor 

    

Ajudei os colegas     

Pedi ajuda aos colegas e ao 

professor 

 

    

Me esforcei, mas não 

consegui realizar as tarefas. 

    

Esse conteúdo foi muito fácil, 

não tive dificuldade em 

aprender 

 

    

Tive dificuldade, mas 

consegui aprender 

 

    

As atividades propostas me 

ajudaram a aprender 

    

Gostei de interagir com o 

professor durante a aula 

    

Gostei da forma como o 

conteúdo foi ensinado 

    

Cooperei com o grupo 

apresentando ideias e 

sugestões 

    

Ouvi com atenção o que meus 

colegas estão falando 

    

Respeitei às sugestões e 

opiniões dos meus colegas 

    

Atrapalhei a discussão do 

grupo com conversas 

desnecessárias 

    

Discuti os assuntos sem tentar 

impor minhas ideias e 

sugestões 

    

Gostei da forma como fui 

avaliado 

    

Gostei de poder participar da 

avaliação 

    

Fui capaz de relacionar o 

conteúdo abordado com o 

meu cotidiano 

    

Quadro 8: Autoavaliação. Fonte: (HAYDT, 1997; PEREIRA E ANDRADE, 2012) 

Adaptado. 
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Portanto, a coleta dos dados para essa etapa compreenderá na utilização de um 

bloco de anotações, como também no arquivamento da situação-problema resolvida pelos 

alunos e da autoavaliação, através do caderno de registro. 

De modo a sintetizar a compreensão dos procedimentos metodológicos do nosso 

estudo, apresentamos uma tabela com a descrição sucinta das etapas que compreende o processo 

de investigação: 

 

CICLO COGNOSCITIVO DA FORMAÇÃO DAS AÇÕES MENTAIS 

Etapas Objetivos na pesquisa 
Instrumentos de coleta de 

dados 

Caracterização da 

Avaliação Formativa 

1° etapa 

Motivação 

Despertar o interesse dos 

estudantes em aprender o 

conceito de oxirredução. 

Observação (protocolo de 

acompanhamento da 

aprendizagem); Vídeo 

gravação. 

Função informativa 

Através das características 

da ação. 

2° etapa 

Elaboração 

da BOA 

Identificar o objetivo da 

ação, as características 

variáveis e invariáveis do 

conceito de oxirredução e 

estabelecer ações e 

operações para o conceito 

de oxirredução. 

Observação (protocolo de 

acompanhamento da 

aprendizagem); Vídeo 

gravação; Caderno de 

registro (operações de 

resolução da tarefa). 

Função reguladora 

Através das características 

da ação  

3° etapa 

Material 

Resolver atividade 

envolvendo o conceito de 

oxirredução a partir da 

BOA em contato direto 

com o objeto da ação. 

Observação (protocolo de 

acompanhamento descritivo 

da aprendizagem e bloco de 

anotações); Vídeo 

gravação; Caderno de 

registro (resolução das 

atividades). 

Função reguladora 

Através dos indicadores de 

qualidade e dos resultados 

dos indicadores e controle 

das ações. 

 

4° etapa 

Verbal 

Externa 

Resolver atividade 

envolvendo o conceito de 

oxirredução na forma da 

linguagem externa (oral). 

Observação (protocolo de 

acompanhamento descritivo 

da aprendizagem); Vídeo 

gravação. 

Função reguladora 

Através das características 

da ação, dos indicadores de 

qualidade e dos resultados 

dos indicadores e controle 

das ações. 

 

5° etapa 

Verbal 

Interna 

Resolver atividades 

diferentes, daqueles 

trabalhadas durante as 

etapas material e verbal, 

em que o conceito de 

oxirredução se aplica. 

Observação (bloco de 

anotações); Caderno de 

registro (resolução das 

atividades e autoavaliação). 

Função reguladora 

Função de Controle 

Através dos indicadores de 

qualidade e da formação de 

novas habilidades e novos 

conhecimentos. 

Tabela 1: Descrição dos passos teórico-metodológicos da pesquisa. Fonte: Autor. 
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7.4 Sistema de análise dos dados 

As informações adquiridas a partir dos instrumentos utilizados no decorrer das 

etapas, nesse momento, serão revistas cuidadosamente e transcritas no caso das gravações em 

vídeo. Em seguida, os dados serão organizados em categorias, as quais se estabelecem a partir 

das peculiaridades de cada etapa, pois o sucesso na formação das ações mentais advém do 

correto desenvolvimento de cada fase do ciclo cognoscitivo.  

Dessa forma, as categorias de análise podem ser visualizadas na tabela a baixo:  

 

CICLO COGNOSCITIVO DA FORMAÇÃO DAS AÇÕES MENTAIS 

Etapas Categorias 

1° etapa  

Motivação 

• Participação na atividade;  

• Realização de perguntas;  

• Relação do fenômeno apresentado com outro; 

• Apresentação de outros exemplos sobre o fenômeno em estudo. 

2° etapa 

Elaboração da 

BOA 

• Participação na resolução das situações problemas;  

• Identificação das ações comuns entre as situações problemas 

apresentadas;  

• Identificação das características variáveis e invariáveis nas 

atividades apresentadas;  

• Construção de um modelo de operações para solucionar as 

atividades. 

3° etapa  

Material 

• Realização de todas as operações descritas na BOA; 

• Execução de todas as operações de forma independente, apenas 

com o auxilio da BOA; 

• Realização detalhada das ações; 

• Expressão oral concomitante a realização das operações; 

4° etapa 

Verbal Externa 

• Descrição de todas as operações descritas na BOA; 

• Realização da atividade sem receber ajuda; 

• Produção de um discurso claro e objetivo;  

• Produção de uma comunicação estruturada. 

5° etapa 

Verbal Interna 

• Realização da atividade de forma independente; 

• Execução das ações de forma racional; 

• Execução das ações de forma consciente;  

• Realização de atividades fora dos limites de generalização. 

Tabela 2: Categoria de análise para as etapas do ciclo cognoscitivo da formação das 

ações mentais. Fonte: Autor. 

Após categorização das informações partiremos para a descrição e interpretação 

dos resultados. A descrição será apresenta em um formato de texto síntese do grupo de 

categorias estabelecidas para cada etapa do processo de formação das ações mentais, 
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concomitantemente a interpretação feita através de uma exploração e compreensão dos 

significados descritos.  

Nesse sentindo, o movimento interpretativo das descrições constituirá de um 

modo circular entre a teorização, interpretação e compreensão, pois as contribuições advindas 

da pesquisa serão constituídas com base nos dados e nas categorias de análise. 
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8 RESULTADOS E ANÁLISE DO PROCESSO AVALIATIVO NA FORMAÇÃO 

DO CONCEITO DE OXIRREDUÇÃO FUNDAMENTADO NA TEORIA DE 

GALPERIN  

 

No decorrer das etapas da assimilação previstas por Galperin o estudante 

assimila o conceito de oxirredução no processo de internalização da atividade, inicialmente em 

sua forma externa, materializada e detalhada à sua forma mental, automatizada, abreviada e 

independente. 

Nesse processo de internalização buscamos analisar a viabilidade e as 

contribuições do desenvolvimento de uma avaliação formativa acerca do seu estabelecimento 

em cada etapa da ação através das suas funções e instrumentos avaliativos.  

Nesse sentido, os resultados apresentados nesse capitulo se estabelecem de um 

modo circular entre a teorização, interpretações e compreensão no sentido de identificar se as 

etapas que compreende a Teoria da Formação das Ações Mentais viabilizou a ocorrência da 

avaliação formativa para a construção do conceito de oxirredução. Nessa perspectiva, 

seguiremos com a análise de cada etapa vivenciada. 

 

8.1 Primeira etapa: ação motivacional 

Na busca pela descrição e discussão das etapas do processo formativo para 

construção do conceito de oxirredução, iniciamos o processo de formação da atividade através 

de um vídeo que contextualizava os reações de oxirredução em metais, evidenciados por meio 

da formação de ferrugem em estruturas de pontes e prédios. Além do vídeo, a motivação para 

o estudo desse conceito contou com a leitura de um texto sobre os antioxidantes (Apêndice B), 

o qual buscou levar os estudantes a uma reflexão da importância da vitamina C no combate aos 

radicais livres presentes em nosso organismo. 

O instrumento avaliativo dessa etapa, o protocolo de acompanhamento de 

aprendizagem, nos permitiu constatar aspectos importantes, como a curiosidade, envolvimento 

e persistência (SIQUEIRA E WECHSLER, 2006) para a evidenciar a motivação nos alunos em 

aprender o conceito de oxirredução.  

De acordo com os dados coletados a partir do protocolo de acompanhamento da 

aprendizagem e em respostas as categorias de análise estabelecidas para essa pesquisa, foi 

evidenciado que o grupo estava interessado em participar do estudo, pois era perceptível a 
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atenção e interesse durante a execução do vídeo e leitura do texto, assim como a realização de 

perguntas na busca de compreender as situações apresentadas. 

Além disso, os alunos demostraram certa curiosidade sobre o assunto ao 

realizarem as seguintes perguntas: 

  

• Os antioxidantes da laranja e do limão têm a ver com a acidez da fruta? 

• Por que a água salgada é mais rápida na oxidação do ferro do que a água doce? 

• Tem um tempo especifico em relação à oxidação do ferro nos navios, por esta em 

contato direto com a água do mar que é salgada? 

• A maresia pode ultrapassar o concreto? 

• As áreas mais afetadas pela maresia são aquelas que ficam no litoral? 

 

Estas curiosidades demonstram o direcionamento da atenção e do interesse dos 

estudantes para o objeto de estudo, revelando suas características especificas, o seu valor 

epistêmico e as possibilidades de contextualização e discussão que podem ser estabelecidas nas 

atividades que foram planejadas sob o tema (Schmitt e Lahroodi, 2008). Além disso, a 

motivação torna o processo de assimilação mais condizente com a própria definição de 

atividade de Leontiev (2004), o qual enfatiza que toda atividade humana se estabelece quando 

conjugamos dialeticamente a motivação e os objetivos que orientam a própria atividade. 

Portanto, quando temos esta conjugação, podemos dizer que o processo de assimilação das 

ações mentais por etapas de Galperin está “pronto” para começar. Ao sentirem-se motivados os 

alunos se envolverão em sua própria avaliação, podendo regular as suas próprias aprendizagens. 

Para essa etapa, a avalição em sua função informativa nos permitiu evidenciar 

características essenciais dessa ação, como a atenção, interesse e curiosidade dos estudantes 

acerca do conceito de oxirredução, as quais foram identificadas a partir da utilização do 

protocolo de acompanhamento da aprendizagem. 

Desse modo, consideramos a validade desse instrumento avaliativo, pois nos 

permitiu identificar o envolvimento dos estudantes, as suas curiosidades frente às situações 

descritas no vídeo e no texto utilizado e sua persistência em compreender os fenômenos que 

envolvem os reações de oxirredução. 
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Finalizando esse momento inicial de motivação, mas consciente de que a 

motivação deve ser mantida em todo processo formativo, seguiremos para a etapa da construção 

da orientação das ações.  

 

8.2 Segunda etapa: elaboração da base orientadora da ação 

O processo de elaboração da Base Orientadora da Ação (BOA) ocorreu em 

conjunto com os estudantes através da discussão e execução das atividades experimentais 

propostas. Este processo foi registrado no protocolo de acompanhamento da aprendizagem e 

no caderno de atividades. 

Considerando o objetivo de validar os instrumentos avaliativos a partir das 

características das etapas de formação dos conceitos, a utilização do protocolo de 

acompanhamento da aprendizagem tornou-se inviável em razão do quantitativo de alunos, do 

pesquisador como o principal avaliador e orientador do processo, além do fato de que todas as 

atividades nesta etapa foram experimentais, o que dificultava ainda mais acompanhar o 

desempenho dos alunos. 

Portanto, o pesquisador não conseguia, além de desenvolver todas as atribuições 

que lhe eram exigidas para essa etapa,, fazer o acompanhamento da aprendizagem por meio do 

instrumento avaliativo proposto. 

Já o caderno de registro se tornou adequado para avaliação do processo, ao nos 

revelar como estava o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Além de ser um 

instrumento importante na validação da proposta em estudo, pois de acordo com Ferreira (2007) 

sua utilização viabiliza a implementação de uma regulação em metodologias de ensino-

aprendizagem, o que oportunizou ao professor a recolha contínua de informações sobre a 

aprendizagem e o estabelecimento de estratégias com vistas a regulação no processo de 

construção da BOA.  

Sendo assim, durante a execução das atividades que compreendem a construção 

da BOA, foi requerido durante cada atividade experimental às anotações de maior relevância 

acerca dos fenômenos presenciados, considerado pelo grupo, a partir de uma discussão e 

negociação entre eles, mediado pelo pesquisador. Os relatórios produzidos constituíram o 

caderno de registro. 

A partir das atividades experimentais desenvolvidas, e, de acordo com as 

categorias estabelecidas para esse estudo, podemos observar no quadro abaixo os aspectos que 

viabilizaram a estruturação da BOA.   
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Quadro 9: Identificação dos aspectos necessários no processo de elaboração da BOA. 

* Aluno Desistente 

 

Ao analisarmos a primeira categoria foi notada a participação de cada estudante 

nas atividades propostas, seja por meio da execução do experimento, nos momentos de 

discussão do fenômeno observado ou na escrita do relatório. 

No que se refere à identificação das ações comuns entre as atividades 

apresentadas, bem como das características variáveis e invariáveis, verificamos, por meio das 

atividades que compõe o caderno de registro, assim como, por meio da vídeo gravação 

(instrumento de coleta de dados), que a maioria dos estudantes conseguiram identificar as 

Estudantes 

Categorias 

1 2 3 4 

Participação na 

resolução das 

atividades 

Identificação das 

ações comuns 

entre as 

atividades 

apresentadas 

Identificação das 

características 

variáveis e 

invariáveis nas 

atividades 

apresentadas 

Construção de um 

modelo de 

operações para 

solucionar as 

atividades 

E1 Sim Sim Sim Sim 

E2 Sim Sim Sim Parcialmente 

E3 -* - - - 

E4 Sim Não Não Não 

E5 - - - - 

E6 - - - - 

E7 Sim Sim Sim Sim 

E8 Sim Sim Sim Parcialmente 

E9 Sim Sim Sim Sim 

E10 - - - - 

E11 Sim Sim Sim Sim 

E12 - - - - 

E13 Sim Sim Sim Sim 

E14 Sim Não Não Não 

E15 Sim Não Não Não 

E16 Sim Sim Sim Parcialmente 

E17 - - - - 

E18 Sim Sim Sim Sim 

E19 Sim Sim Sim Sim 

E20 Sim Não Não Não 
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relações entre os fenômenos que envolvem os metais e os de ordem biológica, como podemos 

observar na discussão realizada pelo grupo G2: 

 

E4: “Observamos que os que estão sem o suco de limão (esse estudante 

refere-se à banana e a batata) estão ficando preta, e essas não! (quando 

o estudante fala “essas” se refere à batata e a banana que está com o 

suco de limão)”. 

 

E18: “É como se o suco do limão estivesse [...] Como se, não! Ele está! 

Protegendo a banana de ficar preta”. 

 

E4: “Assim, como o fio de cobre protegeu o prego”. 

 

E11: “Eles são os agentes redutor” (referindo ao fio de cobre e ao suco 

do limão). 

 

 

Figura 1: Grupo G2  em momento de discussão acerca das ações comuns entre as 

atividades desenvolvidas para construção da BOA. 

Assim, podemos verificar que o grupo conseguiu identificar a ação redutora 

tanto do cobre sobre o ferro, quanto da vitamina C (ácido ascórbico) sobre a oxidação 

enzimática, constatando a caracterização do agente redutor como aquele que sofre a oxidação 

para reduzir a outra espécie reagente, independente de ser de ordem biológica ou inorgânica. 

Diante dessas evidências consideramos que os estudantes ao estabelecerem a 

função do agente redutor, como aquele que provoca a redução e se oxida no processo, o 

estudante entende que está ocorrendo a transferência de elétrons entre a espécie que se oxida 



76 

 

para a espécie que se reduz, ou seja, estão compreendendo a invariante conceitual que envolve 

o processo de oxirredução. 

Portanto, necessariamente, o termo transferência de elétrons não precisa estar 

evidenciado na fala do estudante, uma vez que esse termo está intrínseco a qualquer processo 

em que uma espécie se oxida e outra se reduz. De acordo com García e Sanmartí (1998) a 

construção de uma base de orientação que promova a aprendizagem se estabelece quando o 

estudante consegue identificar as relações relevantes entre as atividades observadas, pois é 

nesse sentindo que se estabelece as representações subjetivas da ação, ou seja, o plano de ação 

que orientará o desenvolvimento das ações, a BOA. 

Diante do estabelecimento das relações inerentes aos processos que envolvem a 

transferência de elétrons a partir da discussão e execução das atividades experimentais, os 

estudantes estabeleceram as representações subjetivas das ações através de um conjunto de 

procedimentos para o estudo de reações de oxirredução, o que compreende a quarta categoria 

de análise estabelecida para essa etapa. 

 De acordo com o Quadro 10, a maioria dos estudantes conseguiu construir um 

modelo de operações como guia para descrição de uma reação de oxirredução a partir das 

atividades desenvolvidas em um processo de interação e compreensão com o objeto de 

assimilação. Essa construção implica assim como nas evidências apresentadas por Núñez 

(1999), que os estudantes conseguiram estabelecer os procedimentos operacionais necessários 

para realizar adequadamente as atividades dentro do limite de generalização para o plano 

materializado. 

Nesse sentindo, é desenvolvida a capacidade de auto-regulação dos objetivos da 

aprendizagem assim como aponta os estudos realizados por Rodrigues e França (2012). De 

acordo com as autoras, quando os estudantes estruturaram uma BOA que permitiu a 

representação adequada do plano da ação, o processo de assimilação ocorreu de forma 

consciente favorecendo a auto-regulação. Desse modo, os estudantes, por meio da BOA 

completa, generalizada e construída de forma independente, conseguem avaliar suas próprias 

ações.  

As figuras abaixo apresentam a Base Orientadora da Ação dos estudantes E11 e 

E13, respectivamente. 
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Figura 2: Base Orientadora da Ação (BOA) para descrição de uma reação de 

oxirredução elaborada pelo estudante E11. Fonte: Caderno de registro de atividades do 

estudante E11. 

 

 

Figura 3: Base Orientadora da Ação (BOA) para descrição de uma reação de 

oxirredução elaborada pelo estudante E13. Fonte: Caderno de registro de atividades do 

estudante E13. 

 

Ao observarmos as bases de orientação construídas pelos estudantes, E11 e 

E13, notamos que cada uma delas é descrita de forma diferente, isso é justificado de acordo 

com García e Sanmartí (1998), pois cada aluno elabora sua BOA de uma maneira particular. 

No entanto, esse aspecto, para nosso estudo, não interferiu no processo de assimilação do 

conceito de oxirredução, pois ambas as bases de orientação construídas pelos alunos expõem 

as características necessárias e suficientes para o desenvolvimento das ações, em um processo 
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de descrição de reações de oxirreduções, sendo assim, as BOA’s Tipo III estabelecidas mesmo 

apresentando uma organização estrutural diferente entre si, proporcionam uma orientação 

adequada para a execução das ações no processo de assimilação do conceito de oxirredução. 

Nos estudos realizados por Arellano e Merino (2005) o modo como os alunos 

estabeleceram a BOA (linear e ramificada) ocasionou uma diferenciação no processo de 

assimilação do conceito. Os estudantes que estabeleceram as ações em tópicos obtiveram 

melhores resultados, uma vez que apresentam de forma mais objetiva as operações a serem 

executadas, como por exemplo, a BOA do aluno E13, enquanto que os alunos com dificuldades 

eram aqueles que elaboraram a BOA de maneira linear, descritiva, como o aluno E11. 

No entanto, esse aspecto, para nosso estudo, não interferiu no processo de 

assimilação do conceito de oxirredução, pois ambas as bases de orientação construídas pelos 

alunos expõem as características necessárias e suficientes para o desenvolvimento das ações, 

em um processo de descrição de reações de oxirreduções, sendo assim, as BOA’s estabelecidas 

mesmo apresentando uma organização estrutural diferente entre si, proporcionam uma 

orientação adequada para a execução das ações no processo de assimilação do conceito de 

oxirredução. 

Portanto, a construção das BOA’s pelos estudantes E1, E7, E9, E11, E13, E18 

e E19 lhes proporcionou uma consciência mais ampla sob em que aspectos da realidade objetiva 

da ação deve ser executada, uma vez que estabeleceram um plano da ação direcionado a 

realidade objetiva da atividade.  

A estruturação de uma base de orientação completa e generalizada oportuniza 

um controle e regulação adequada das suas ações, uma vez que a elaboração do plano da ação 

quando apresenta as características necessárias e suficientes para o desenvolvimento das ações 

de acordo com Galperin (1968) possibilita o controle e a correção da sua execução. 

Agora, se tratando de um guia de orientação abreviado construído por alguns 

alunos, o qual não apresenta as características necessárias e suficientes para executar a ação, 

esse foi identificado na categoria quatro como uma construção parcial do modelo de operações 

para resolução das atividades, considerando que a elaboração de uma BOA abreviada 

possivelmente não possibilita ao estudante realizar corretamente as ações necessárias à 

aprendizagem do conceito nas etapas seguintes. 

 Na figura abaixo é apresentada a Base Orientadora da Ação do estudante E8, 

o qual abreviou as operações 4 e 5 comparada a BOA, estabelecida por meio de uma negociação 

entre professor e estudantes (Quadro3). 
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Figura 4: Base Orientadora da Ação (BOA) para descrição de uma reação de 

oxirredução elaborada pelo estudante E8. Fonte: Caderno de registro de atividades do 

estudante E8. 

 

Ao analisarmos a BOA estabelecida pelo estudante E8 (Figura 3), verificamos 

que as operações abreviadas são necessárias para a última operação descrita na BOA, 

determinação do coeficiente estequiométrico. A abreviação de operações no estabelecimento 

da BOA pode vir a prejudicar na formação das ações mentais, uma vez que a abreviação das 

ações só deve apenas ocorrer no plano mental para que a ações apresentem alto grau de solidez.  

O quantitativo de estudantes que não conseguiram elaborar um modelo de 

operações coerente para a descrição de uma reação de oxirredução foram poucos, de acordo 

com o Quadro 10, apenas os estudantes E4, E14, E15 e E20. 

De acordo com a nossa análise o fator determinante foi a não identificação e 

distinção das características variáveis e invariáveis entre as atividades envolvidas, bem como a 

identificação das ações comuns entre as atividades apresentadas, pois a BOA é construída a 

partir da invariante conceitual, que para esses estudantes não foi assimilada. 

A BOA desenvolvida por todos os estudantes podem ser encontradas no Anexo 

B. 

Após a elaboração do modelo de operações por cada estudante, foi realizado, 

através da função reguladora, um momento avaliativo por meio de um feedback acerca das 

dificuldades dos alunos frente a construção do modelo de operações para a descrição de uma 

reação de oxirredução, BOA III, tomando como referência as características das ações para essa 

etapa, descritas no Quadro 10.  
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Esse momento, assim como nos estudos de Di Lello (2011) favoreceu a 

compreensão das necessidades individuais dos alunos e dos ajustes indispensáveis para a 

organização do trabalho pedagógico. 

Nesse sentindo, ocorreu posteriormente à análise das BOA’s estruturadas pelos 

estudantes, a construção de uma Base Orientadora da Ação, a ser utilizada na resolução das 

tarefas que seriam propostas na etapa seguinte. Essa construção se estabeleceu por meio de uma 

negociação entre professor e estudantes, em que foram discutidas as ações presente na BOA de 

cada um deles, em um movimento de reflexão e ação acerca do objeto de estudo. 

Esse momento de avaliação nessa etapa oportunizou aos estudantes, assim como 

constatado por García e Sanmartí (1998), o desenvolvimento de uma autoavaliação de sua 

própria produção, bem como a avaliação mútua entre os alunos, a partir das discussões das 

ações necessárias para a construção de um modelo de operações para solucionar as atividades 

do conceito a ser assimilado. 

No quadro abaixo apresentamos a versão final da BOA elaborada em conjunto 

com os estudantes e anotada no quadro pelo professor: 

 

  

Quadro 10: Base Orientadora da Ação (BOA) para descrição de uma reação de 

oxirredução. Fonte: Elaborada pelos estudantes em colaboração com o pesquisador. 

 

Por conseguinte, com o intuito de saber se os estudantes compreenderam o 

conjunto de operação para a caracterização de um processo de oxirredução, o pesquisador 

conferiu se todos os estudantes escreveram em seus cadernos a estruturação da BOA, resultando 

BASE ORIENTADORA DA AÇÃO: DESCREVER UMA REAÇÃO DE 

OXIRREDUÇÃO 

1. Estabelecer os produtos e reagentes; 

2. Estabelecer a equação química; 

3. Determinar o número de oxidação final e inicial desse elemento (Calcular o Nox): 

a. O número de oxidação de um elemento não combinado com outros elementos é 

zero; 

b. A soma dos números de oxidação de todos os átomos em uma espécie deve ser 

igual a sua carga total.  

4. Estabelecer o agente oxidante e o agente redutor. 

• Agente oxidante: substancia que sofre redução e provoca oxidação; 

• Agente redutor: substancia que sofre oxidação e provoca redução; 

5. Calcular a variação de Nox (∆ Nox); 

6. Determinar o coeficiente estequiométrico.  
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do processo de negociação, bem como se eles compreenderam que aquele sistema de operações 

era a materialização da estrutura operacional para descrever qualquer reação de oxirredução, 

sejam elas envolvendo metais ou de ordem biológica. 

Nesse processo, os estudantes compreenderam que os procedimentos 

estabelecidos por eles para descrever uma reação de oxirredução serão utilizados tanto para 

processos que envolvam metais quanto para reações biológicas e que a orientação construída 

lhes possibilitará executar o balanceamento de um processo de oxirredução, permitindo a 

superações de algumas dificuldades apontadas na literatura acerca desse conceito. 

Em concordância com os estudos realizados por LEÓN (1986), Ribeiro (2008), 

Talizina (2008) e Silva e Cavalcante (2011), esta forma de orientação, BOA Tipo III, 

proporciona aos estudantes as condições necessárias e suficientes para a formação de um 

conceito científico e quando aliada a uma avaliação formativa, como foi desenvolvido nesse 

estudo, além de promover uma consciência conceitual a partir da análise das condições da ação, 

oportunizou aos estudantes a autorregulação sobre as características necessárias e suficientes 

para descrição de uma reação de oxirredução. 

Portanto, a avaliação nessa etapa do processo de assimilação, por meio do 

feedback oportunizou a construção de uma orientação generalizada, completa e independente 

(Quadro 11) resultando na forma mais adequada para o desenvolvimento das ações. 

Concluindo a etapa de orientação e garantida à compreensão de todos os 

estudantes de como descrever uma reação de oxirredução, a próxima etapa exigira deles a 

aplicação da BOA III construída. 

 

8.3 Terceira etapa: ação materializada 

Nessa etapa do processo de assimilação, as tarefas continuaram a ser 

desenvolvidas em grupos com o auxílio da BOA III (apoio externo), pois de acordo com Di 

Lello (2011) a análise do desempenho dos alunos pode ser facilitada se forem desenvolvidas 

atividades em pares ou em grupos.  

Durante a execução de cada tarefa um dos integrantes dos grupos observava se 

todas as operações previstas na BOA estavam sendo desenvolvidas, bem como o pesquisador 

analisava a resolução das tarefas pelos grupos e se fosse necessário intervia no sentindo de 

ajudá-los. Em concordância com Talízina (1988) essa ação pode colaborar para a 

conscientização dos estudantes frente às atividades, bem como contribuir para o 

desenvolvimento do autocontrole posterior, sendo estas características inerentes da avaliação 
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formativa. Todos os estudantes desenvolveram as atividades de forma compartilhada, 

contribuindo com o desenvolvimento das suas capacidades de decidir, agir e se posicionar 

(PERRENOUD, 1999). 

  Foram propostas sete tarefas, codificadas como TM1, TM2, TM3, TM4, TM5, 

TM6 e TM7, as quais foram desenvolvidas como atividade experimental por cada grupo, 

codificados como G1 (E7, E9, E16 e E20), G2 (E4, E8, E11 e E18) e G3 (E1, E13, E15 e E19). 

O estabelecimento dos grupos ocorreu de modo aleatório.  

Para organização dos dados referente às respostas dos estudantes frente às tarefas 

propostas nessa etapa foi estabelecido o Quadro 12, o qual se estrutura de acordo com as 

categorias de análise para essa etapa. 

 

 

Categorias 

1 2 3 4 

Realização de 

todas as 

operações 

descritas na BOA 

Execução de todas 

as operações 

apenas com o 

auxílio da BOA 

Realização 

detalhada das 

ações 

Expressão oral 

concomitante a 

realização das 

operações 

G
r
u

p
o
s 

G1 

TM1 Sim Não  Sim Sim 

TM2 Sim Não  Sim Sim 

TM3 Sim Não Sim Sim 

TM4 Sim Não Sim Sim 

TM5 Sim Não Não Sim 

TM6 Sim Não Sim Sim 

TM7 Sim Não Sim Sim 

G2 

TM1 Sim Sim  Sim Sim 

TM2 Sim Não Sim Sim 

TM3 Sim Não Sim Sim 

TM4 Sim Não Sim Sim 

TM5 Sim Sim Sim Sim 

TM6 Sim Não Sim Sim 

TM7 Sim Não Sim Sim 

G3 

TM1 Sim Sim Sim Sim 

TM2 Sim Não Sim Sim 

TM3 Sim Não Sim Sim 

TM4 Sim Não Sim Sim 

TM5 Sim Não Sim Sim 

TM6 Sim Não Sim Sim 

TM7 Sim Não Sim Sim 

Quadro 11: Identificação das ações inerentes à materialização do conceito de oxirredução 



83 

 

Ao observarmos o Quadro 12 notamos que todos os grupos utilizaram a base de 

orientação construída para a resolução das atividades experimentais, pois todas as operações 

descritas na BOA foram desenvolvidas.  

A realização de todas as operações estabelecidas na base de orientação na etapa 

materializada oportunizou a formação das habilidades de forma clara e consciente pelos 

estudantes. Assim como nos resultados apresentados por Arruda (2003) e Rodrigues e Ferreira 

(2013), está ocorrendo, nessa ação, a apropriação de todo o conteúdo operacional através de um 

raciocínio teórico e de execução da ação. 

Analisando a categoria dois, verificamos que na maioria das tarefas, para cada 

grupo, as operações não foram executadas apenas com a utilização da BOA, uma vez que, foi 

necessário, além da base de orientação, a ajuda do colega ou do pesquisador no 

desenvolvimento de algumas operações durante a execução da atividade, o que possibilitou o 

desencadeamento de zonas de desenvolvimento proximais, como veremos na etapa seguinte, 

pois de acordo com Vigotski (1998) as ações que os estudantes realizam com ajuda do outro 

hoje, ele será capaz de fazer sozinho posteriormente. 

O controle em forma de ajuda, realizado tanto pelos seus pares quanto pelo 

pesquisador, é apresentado por Arruda (2003) como uma ação importante para a formação da 

atenção dos estudantes, principalmente quando estamos tratando de atividades experimentais. 

Para o grupo G1 a maioria das tarefas foi solicitada a ajuda do pesquisador em 

particular para a etapa três da BOA (determinar o número de oxidação final e inicial desse 

elemento), em detrimento das várias tentativas sem sucesso, realizadas pelos estudantes, para a 

execução correta dessa ação. A ajuda para esse grupo se estabeleceu a partir de perguntas sobre 

o Nox de alguns compostos presentes nas tarefas, o que para Vigotski (1989) indica que os 

estudantes conseguiram formular um plano de ação para solucionar a operação em questão, mas 

que sozinhos eram incapazes de realizar corretamente a ação. 

Referente ao grupo G2 foi solicitado apenas ajuda do pesquisador nas operações 

que sentiu dificuldade, das quais, assim como o G1 se restringiu à etapa três da BOA. Mas para 

a TM1 e TM5 os estudantes que compõe o G2 conseguiram executar todas as operações 

utilizando apenas a base de orientação construída. A realização completa de algumas tarefas 

apenas com a utilização da BOA e outras com a necessidade da ajuda do outro evidencia durante 

o processo de solução da atividade que o estudante está começando a fundir a lógica do que 

eles estão fazendo com a lógica necessária para resolver o problema, como aponta Vigotski 

(1998). 
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No que se refere ao grupo G3, na maioria das tarefas foi solicitada a ajuda dos 

colegas de outros grupos, principalmente do G2, no que se refere à determinação do número de 

oxidação final e inicial dos elementos presentes na reação. Essas evidências apontam que os 

estudantes ao requisitarem a assistência do outro, nessa etapa, conseguem planejar sua atividade 

na etapa seguinte adequadamente, pois de acordo com Vigotski (1974; 1998) o que o estudante 

consegue fazer com a ajuda do outro é muito mais indicativo do seu desenvolvimento mental 

do que aquilo que consegue fazer sozinho. 

No decorrer das atividades o pesquisador de posse das informações 

oportunizadas através do protocolo descritivo de acompanhamento da aprendizagem, realizado 

para cada atividade, sentiu a necessidade de um redirecionamento para a ação correspondente 

à determinação do Nox dos elementos presentes nas reações que envolviam as atividades 

experimentais. 

Nesse sentido, foi elaborado um cartão de ajuda (Quadro 13), o qual se 

caracteriza como uma ajuda externa assim como a ajuda do outro ou a ajuda do professor. É 

apresentado pela Teoria de Galperin como uma ferramenta para o correto desenvolvimento das 

ações estabelecidas, o qual oportunizou uma adaptação para a resolução das atividades no 

processo de construção do conceito de oxirredução. Este é um aspecto essencial para o 

desenvolvimento de uma avaliação formativa em termos de ações pedagógica, de acordo com 

Allal (1986), pois, para que aja uma regulação no processo de construção de um conceito deve 

ser desenvolvido estratégias de adaptação das atividades de aprendizagem e para essa situação 

o cartão de ajuda se apresentou de forma eficiente.  
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Quadro 12: Cartão de ajuda para determinar o número de oxidação final e inicial de um 

elemento (Calcular o Nox). Fonte: Atkins, 2012 (adaptado)   

Portanto, controle e avaliação caminharam juntos no sentindo de regulação das 

ações, em que o controle frequente se apresentou como ajuda ao desenvolvimento das ações, 

oportunizando, dessa forma, a avaliação formativa desempenhar a sua função de 

aperfeiçoamento do processo de ensino e de aprendizagem, através da identificação e resultados 

dos indicadores de qualidade a ações e pelo controle das ações que foi realizado por pares.  

Nesse sentindo, a avaliação estabelecida através da regulação interativa otimizou 

o processo de execução das operações a medida que oportunizou adaptações da atividade e 

interações entre os alunos e professores. Diante disse fica evidente que apenas a utilização da 

BOA durante a execução das atividades nessa etapa, não teria permitido a correta execução das 

operações necessárias e suficientes sobre o objeto da ação, o que poderia ocasionar dificuldades 

na transição das ações para o plano mental. 

Diante do estabelecimento da avaliação formativa a realização de todas as 

operações descritas na BOA refletiu na realização detalhada e consciente das ações na maior 

parte das atividades dos grupos, categoria três. 

Ao observarmos o Quadro 12 verificamos que o grupo G1 na atividade TM5, 

não realizou a operação 6 (Determinar o coeficiente estequiométrico) para a reação de 

Para determinar o número de oxidação final e inicial de um elemento (Calcular o 

Nox): 

a. O número de oxidação de um elemento não combinado com outros elementos é 

zero; 

b. A soma dos números de oxidação de todos os átomos em uma espécie deve ser igual 

a sua carga total. Para essa situação considere: 

i. O número de oxidação do hidrogênio é +1 quando combinados com não metais e -1 

em combinação com metais; 

ii. O número de oxidação dos elementos do Grupo 1 e 2 é igual ao número do seu grupo; 

iii. Os elementos zinco (Zn), prata (Ag) e alumínio (Al) apresentam Nox fixo, 

respectivamente, +2, +1, +3. 

iv. O número de oxidação de todos os halogênios é -1, exceto quando o halogênio está 

combinado com o oxigênio; 

v. O número de oxidação do oxigênio é -2 na maior parte de seus compostos. As 

exceções são seus compostos com flúor (O2+), em peróxidos (O2 
2-), superóxidos (O2 

-) 

e ozonídeos (O3 
-). 

vi. Quando precisar identificar o Nox de algum átomo considere a soma do Nox de todos 

os átomos igual a zero. 
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oxirredução entre ferro metálico e o sulfato de cobre II o qual deveria ser evidenciado na escrita 

da equação de oxirredução balanceada como realizaram para a oxidação do zinco metálico em 

solução de sulfato de ferro: 

 

 

Figura 5: Resolução da atividade TM5 pelo grupo G3. Fonte: Caderno de registro de 

atividades do grupo G3  

Ao analisarmos a resolução da atividade notamos que os estudantes haviam 

realizado todas as operações da BOA para a oxidação do zinco metálico em solução de sulfato 

de ferro, item que antecede a oxidação do ferro metálico em sulfato de cobre, este último 

esquecido de determinar o coeficiente estequiométrico. Diante dessa evidência, identificamos 

que não houve o controle adequado pelos pares, uma vez que foi esquecida uma das operações 

estabelecidas na BOA. 

Desse modo, evidenciamos a abreviação de umas das operações que 

compreendem a BOA, mas que não trouxe prejuízos no processo de assimilação. Assim como 

no estudo realizado por Núñez (1999) os estudantes, à medida que vão realizando as atividades 

propostas começam a desenvolver as tarefas de forma menos detalhada. Dessa forma, 

considerando o quantitativo de atividades realizadas pelos estudantes nesse estudo, a abreviação 

dessa etapa não interferiu na correta execução das operações para as próximas etapas. 

Outro aspecto importante identificado em nossos resultados, categoria de análise 

quatro, está relacionado à expressão oral concomitante a realização das operações, como 

podemos observar na transcrição abaixo, no momento da resolução da atividade TM5 pelos 

estudantes do grupo G2: 
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E8: Não estou vendo nenhuma mudança de coloração nessa reação, nem 

formação de precipitado. Então não está ocorrendo a troca de elétrons? 

E4: acho que não! 

E11: Se pensarmos como na atividade anterior e utilizar o potencial de 

reatividade dos metais?  

E8: Então, podemos explicar que não ocorre reação porque o cobre é menos 

reativo que o zinco. 

E11: por isso o cobre ele não vai conseguir reduzir o zinco que ta na solução? É 

isso? 

E8: É sim! 

E18: É por isso que não ocorre a transferência de elétrons? 

E8: Sim! 

E18: Então não vai haver nenhuma transformação química! 

E8: É! Reagente e produtos permaneceram iguais. 

 

E18: E a reação II? Teve mudança de coloração! 

E4: Também teve a formação de precipitado! 

E11: Vamos observar o potencial de reatividade dos metais novamente. O zinco 

é muito mais reativo que o ferro, então isso que dizer que o zinco vai conseguir tirar os íons de 

ferro da solução. 

E8: O zinco vai sofrer oxidação sendo o agente redutor, e o ferro vai sofrer 

redução sendo o agente oxidante. 

E18: o precipitado é o ferro? 

E4: Pela equação, sim! Porque ele passa de sulfato de ferro para ferro sólido. 

E18: Então houve a transferência de elétrons entre a solução e o metal? 

E11: Sim! 

E8: Sim! Porque enquanto o zinco se oxidou o ferro se reduziu. 

E18: Só calcular a variação do Nox agora e escrever a equação com os 

coeficientes estequiométricos.  

 

E4: Agora na reação III também teve mudança de coloração! 

E18: Então ocorreu a transferência de elétrons! 
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E11: É! Porque o ferro está se oxidando para reduzir o cobre que está na solução. 

Isso porque o ferro é mais reativo que o cobre. 

E8: O cobre é o agente oxidante e o ferro o agente redutor. 

E4: Pronto, estabelece a variação do Nox, E11. 

E18: Falta escrever a equação com os coeficientes. 

E11: Pronto! A variação do Nox será 2 para cada substancia então os 

coeficientes estequiométricos também serão 2. 

 

 

Figura 6: Resolução da atividade experimental TM5 pelos estudantes do grupo G2. 

 

Abaixo segue a resolução escrita da atividade pelos estudantes estabelecida 

durante o dialogo transcrito acima: 
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A expressão oral no desenvolvimento das ações permitiu aos estudantes, 

desenvolver um grau de consciência e automatização acerca das operações que estavam 

executando, esse resultado também foi constatado por Núñez e Ramalho (2015). De acordo 

com os autores, os estudantes, ao verbalizarem a execução das ações, contribuíram para o 

desenvolvimento do seu grau de consciência acerca da ação.  

Nesse sentido, a verbalização das atividades com apoio de objetos materiais e da 

orientação, nessa etapa é muito importante, pois indica primeiro a importância do processo de 

formação de conceitos como descrito por Galperin no que tange a necessidade de ajuda que os 

alunos requerem para realizar corretamente uma atividade de aprendizagem e segundo que isso 

representa uma tentativa dos alunos de generalizar os conceitos e dessa forma ter consciência 

sobre a atividade de aprendizagem que se estruturam originalmente da ação. 

As observações evidenciadas acima, tanto para a categoria 3, quanto para a 

categoria 4, só foram possíveis, através da utilização do protocolo descritivo de 

acompanhamento de aprendizagem, que nos permitiu identificar os indicadores de qualidade da 

ação, como o grau de consciência e detalhamento das ações desenvolvidas.  

Os instrumentos avaliativos utilizados para essa etapa, caderno de registro e 

protocolo de acompanhamento descritivo da aprendizagem, se apresentaram como 

instrumentos viáveis para o acompanhamento do processo de aprendizagem permitindo 

desenvolver uma regulação interativa, uma vez que, a observação ao longo da etapa possibilitou 

diagnosticar as dificuldades dos estudantes e realizar as adaptações necessárias, como foi o caso 
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do cartão de ajuda para a determinação do número de oxidação final e inicial das substâncias 

envolvidas na relação. 

 

8.4 Quarta etapa: ação verbal externa 

A resolução das tarefas para essa etapa se deu a partir do plano verbal, usando a 

linguagem escrita concomitante a linguagem oral no desenvolver das ações conforme a base 

orientadora da ação.  

 Para essa etapa foram desenvolvidas cinco tarefas, codificadas como TE1, TE2, TE3, 

TE4 e TE5, e assim como na etapa anterior, por cada grupo G1 (E7, E9, E16), G2 (E4, E8, E11 

e E18) e G3 (E1, E13, E15 e E19).   

Considerando as categorias de análise para essa etapa, os dados coletados foram 

codificados e organizados no Quadro 14. 

 

 

Ao observarmos o quadro acima, podemos verificar que todos os grupos 

realizaram a descrição de todas as operações estabelecidas na BOA de forma ativa. A evidência 

desse aspecto é importante para o reconhecimento do grau de domínio que o estudante 

Categorias 

1 2 3 4 

Descrição de 

todas as 

operações 

descritas na BOA 

Realização 

independente da 

atividade 

Produção de um 

discurso claro e 

objetivo  

Produção de 

uma 

comunicação 

estruturada 

G
r
u

p
o
s 

G1 

TE1 Sim Sim Sim Sim 

TE2 Sim Não Sim Sim 

TE3 Sim Sim Parcial Parcial 

TE4 Sim Sim Parcial Parcial 

TE5 Sim Sim Sim Sim 

G2 

TE1 Sim Sim Sim Sim 

TE2 Sim Não Sim Sim 

TE3 Sim Sim Sim Sim 

TE4 Sim Sim Sim Sim 

TE5 Sim Sim Sim Sim 

G3 

 

TE1 Sim Não Sim Sim 

TE2 Sim Não Sim Sim 

TE3 Sim Sim Parcial Parcial 

TE4 Sim Sim Parcial Parcial 

TE5 Sim Sim Sim Sim 

Quadro 13: Identificação dos aspectos inerentes à construção das ações no plano verbal 
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desenvolveu acerca da habilidade de descrever uma reação de oxirredução, pois quanto maior 

o domínio acerca das operações estabelecidas no plano da ação maior será a automatização e 

independência na realização das atividades no plano interno das ações.   

No que se refere à realização independente da atividade, categoria dois, podemos 

verificar que todos os grupos solicitaram a ajuda do pesquisador para realização da atividade 

TE2. A solicitação da ajuda é atribuída por estarmos tratando de um problema que envolva o 

cálculo do Nox de substâncias orgânicas, evidenciado na literatura como dificuldade inerente ao 

estudo do conceito de oxirredução (CUNHA, GARCÊS, HYPPÓLITO, 2010), pois os estudos 

envolvendo substâncias orgânicas são apenas trabalhados de forma isolada no terceiro ano do 

Ensino Médio, o que leva a fragmentação da construção do conceito. Em vista a superação da 

fragmentação que perpassa o conceito de oxirredução, a organização didática proposta nessa 

pesquisa envolveu as diferentes reações de oxirredução para que o estudante construa o conceito 

em sua totalidade. 

Arruda (2003) e Mendonza et al (2009), evidenciam em seus estudos a 

importância da ajuda do professor no sentido de garantir a resolução das atividades de forma 

efetiva e motivadora, pois o controle em forma de ajuda realizada pelo professor vai possibilitar 

ao aluno ir desenvolvendo o seu autocontrole, transitando do controle externo para o controle 

interno.  

 Assim, para esse momento, a ajuda do pesquisador se estabeleceu como meio 

de regulação interativa expressa na avaliação, a qual foi necessária para assegurar a formação 

correta da ação, pois de acordo com Sanmarti (1996) a regulação se apresenta como facilitador 

na formação das ações mentais, para que os estudantes possam corrigir os possíveis erros 

cometidos e regular sua aprendizagem.  

Na imagem abaixo podemos verificar a resolução da atividade TE2 pelo grupo 

G2, que assim como os outros grupos, com o auxílio do cartão de ajuda e do pesquisador 

conseguiram determinar o Nox dos compostos orgânicos.  
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Figura 7: Resolução da atividade TE2 "oxidação do vinho" pelo grupo G2. Fonte: 

Caderno de registro do grupo G2. 

O grupo G3 para a atividade TE1 solicitou a ajuda dos estudantes do grupo G2 

na resolução da atividade no que se refere ao cálculo da variação do Nox para o oxigênio, pois 

ao determinar o coeficiente estequiométrico verificavam que a quantidade de átomos de um 

determinado elemento estava desproporcional entre produtos e reagentes. 

Dessa forma, evidenciando a ideia de regulação a partir do controle de outra 

pessoa (GALPERIN, 2013) o grupo G2, com a ajuda do G3, verificou que o cálculo da variação 

do Nox apresentava erro, pois não estavam considerando a quantidade de átomos do oxigênio, 

ou seja, esqueciam de multiplicar o número de oxidação pela quantidade de átomos, para 

encontrar a ∆Nox do oxigênio que seria 4. 

Na figura abaixo podemos verificar a resolução final da atividade após a 

regulação por pares realizada durante o desenvolvimento das ações. 
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Figura 8: Resolução da atividade TE1 "reações de oxirredução nas estações de 

tratamento de esgotos" pelo grupo G3. Fonte: Caderno de registro do grupo G3. 

Nesse contexto, Núñez (1999) sustenta que é através da interação com o outro 

que os estudantes vão gradualmente se liberando dos apoios externos (BOA e cartões de ajuda) 

e vão automatizando a ação, ou seja, internalizando as operações necessárias para a assimilação 

do conceito, em um processo de colaboração, compreensão e ajudas mútuas. Esse contexto se 

torna uma via importante para que ao chegar na etapa mental o estudante possa desenvolver as 

atividades de forma independente e consciente.  

Para o processo avaliativo a ajuda do outro contribui para que o aluno possa 

identificar como está seu processo de aprendizagem e a posteriori seja capaz de autorregular a 

formação das suas ações mentais (SANMARTÍ, 2009). 

Nesse sentido, a avaliação formativa em termos de ação pedagógica, se 

estabelece para essa etapa através de uma regulação interativa oportunizada pelo controle 

frequente estabelecido pela ajuda do outro. Assim, em concordância com Allan (1986) e 

Talízina (1988) o controle e avaliação desenvolvem um papel de retroalimentação do processo 

de formação do conceito de oxirredução. 

Em relação as competências comunicativas, categorias três e quatro, verificamos 

a capacidade dos estudantes em relação a fala (clareza discursiva) e escrita (coerência 

discursiva), as quais nos permitiu analisar o processo de codificação das ações, aspecto 

fundamental de acordo com Vigotski (1989) no processo de internalização dos conceitos. 

A clareza discursiva, relacionada a articulação clara das palavras, contribui 

diretamente na formação dos conceitos científicos, pois em concordância com Azevedo (2010) 

estes se estabelecem a partir da utilização da palavra em seus significados e suas inter-relações, 
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ou seja, como objeto da atividade de comunicação o que implicará na estruturação adequada da 

linguagem escrita, pois a fala atua na organização, unificação e integração da percepção, 

memória e solução de problemas. 

Nesse sentido, Perrenoud (1999) sustenta que ao explicar e argumentar em 

situações de comunicação, o aluno é colocado em confronto com suas próprias concepções 

acerca do conceito, lhes proporcionando dessa forma o desenvolvimento da auto-regulação. 

Isso é possível uma vez que a compreensão verbal do objeto de estudo é evidenciada, o que 

possibilita os alunos realizar a regulação dos seus próprios mecanismos mentais. 

No entanto, não foi evidenciado clareza e objetividade na comunicação oral dos 

estudantes durante a execução das atividades TE3 e TE4 para os grupos G1 e G3.  

Observemos os diálogos dos grupos na resolução da atividade TE3: 

Grupo G1 

E9: Aqui diz que a reação ocorre em contato com a água 

E16: Quem são os reagentes? 

E7: Oxido de mercúrio e zinco formando hidróxido de zinco e mercúrio. 

E9: Vê o Nox aí. 

E7: O Nox do zinco tem variação 2 e o do oxido de mercúrio também. 

(O estudante E7 estabelece o agente oxidante, agente redutor sem expressão oral) 

E16: podemos dizer que o oxido de mercúrio e zinco metálico quando entrou em 

contato com a água reduziu o zinco. 

E9: É, pode ser! 
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Figura 9: Momento da resolução da atividade TE3 pelos estudantes do grupo G1 

 

Grupo G3 

E13: Na questão está dizendo que essa reação entre o oxido de mercúrio sólido 

e o zinco metálico vai ocorrer em contato com as moléculas de água que está em nosso corpo. 

E1: Ta bom! Mas temos que saber quem são os reagentes e os produtos. 

E19: Os reagentes é o oxido de mercúrio e o zinco e os produtos são o hidróxido 

de zinco e o mercúrio. 

E13: Vamos calcular o Nox para identificar quem está se reduzindo e quem está 

se oxidando. 

(O estudante E19 calcula o Nox dos elementos e estabelece o agente oxidante e o agente redutor 

sem expressão oral) 

E:13: Pronto! O mercúrio sofre redução. 

E1: por isso que ele passa de Nox 2+ para 0? 

E13: sim! Ele ganha mais elétrons! 

E1: E o zinco? 

E15: Está se transformando em hidróxido de zinco 

E19: Como vamos escrever isso? 
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Figura 10: Momento da resolução da atividade TE3 pelos estudantes do grupo G3. 

Diante do diálogo do grupo G1 verificamos que na determinação do agente 

oxidante e agente redutor não foi realizada a expressão oral, o que prejudicou o estabelecimento 

da coerência discursiva, pois a linguagem como consciência prática para essa ação não foi 

evidenciada.  

Em relação ao diálogo do grupo G3 verificamos que houve uma comunicação 

mais estruturada e articulada em relação ao grupo G1, no entanto ao se referirem a formação 

do hidróxido de zinco não mencionaram que sua formação é proveniente da oxidação do zinco 

metálico. Nesse sentido ao estabelecer o discurso escrito provocou uma interferência na 

compreensão da sua formação. 

Portanto, consideramos que o processo de codificação do conceito para essas 

atividades não foi estabelecido totalmente de forma adequada, pois de acordo com Azevedo 

(2010) não existe pensamento conceitual sem pensamento verbal, uma vez o estabelecimento 

da consciência sobre ações desenvolvidas só pode existir de acordo com Leontiev (2004) nas 

condições da linguagem durante o desenvolvimento da atividade. 

Considerando que a competência comunicativa escrita se apoia no conhecimento 

da atividade oral, uma vez que, a linguem escrita é efetuada primeiramente, através da 

linguagem falada. As competências comunicativas (oral e escrita) nas atividades TE3 e TE4 
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para os grupos G1 e G3, e na atividade TE5 apenas para o grupo G3 foi construída de forma 

parcial o que implica na ausência da estruturação de uma clareza discursiva e no 

desenvolvimento gradual da linguagem falada como elo intermediário na construção do 

conceito, provocando dificuldades na adaptação e solução das atividades.    

No que se refere a TE3 para o grupo G1 (Figura 4) podemos verificar que a 

coerência discursiva apresentada pelo grupo se estabeleceu de forma parcial, apresentando 

vagamente apenas uma das categorias presentes na chave de resposta para essa atividade 

(Apêndice C), a qual evidencia que a reação ocorre em contato com a água presente em nosso 

organismo. A falta de clareza discursiva no que se refere aos agentes oxidantes e redutores 

durante a escrita da resposta resultou na determinação do zinco como agente redutor. 

 

 

Figura 11: Resolução do problema "produção de corrente elétrica" pelo grupo G1. 

Fonte: Caderno de registro do grupo G1 

Para a atividade TE3 do grupo G3 (Figura 8) podemos verificar a partir da chave 

de resposta (Apêndice C) que os estudantes apresentaram um discurso escrito satisfatório, sem 

erros, no entanto não foi apresentado todos os elementos da chave de respostas de forma 

objetiva, uma vez que na clareza discursiva não é evidenciado que a formação do hidróxido de 

zinco é decorrente da oxidação do zinco metálico, levando a um domínio parcial das 

competências comunicativas em relação a descrição da reação.  
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Figura 12: Resolução do problema "produção de corrente elétrica" pelo grupo G3. 

Fonte: Caderno de registro do grupo G3 

Em relação a atividade TE4 tanto o grupo G1, quanto o grupo G3, apresentaram 

novamente uma construção parcial das competências comunicativas na resolução da atividade. 

Ao observarmos as resposta do grupo G1 (Figura 9) e do grupo G3 (Figura 10) para a TE4 em 

relação a chave de resposta (Apêndice C), verificamos que a resolução dessa atividade pelos 

estudantes  atendem as indicações estabelecidas na chave de resposta, mas não apresenta uma 

coerência discursiva, evidenciando a falta de articulação e estruturação na construção escrita 

das operações, o que é proveniente de um discurso oral confuso e vago.  
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Figura 13: Resolução do problema "reciclando as latinhas" pelo grupo G1. Fonte: 

Caderno de registro do grupo G1. 

 

 

Figura 14: Resolução do problema "reciclando as latinhas" pelo grupo G3. Fonte: 

Caderno de registro do grupo G3. 

Frente ao desenvolvimento parcial das competências comunicativas, no 

desenvolver das atividades, a avaliação formativa em sua função informativa e reguladora 

possibilitou o desenvolvimento de uma regulação interativa por meio de um feedback realizado 

através de uma discussão acerca das ações estabelecidas (chave de resposta) e o que foi 
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desenvolvido por eles, estabelecendo um momento de reflexão, no qual lhes permitiu 

conscientização e autônima na sua aprendizagem, como veremos no desenvolvimento das 

tarefas da etapa seguinte. 

Portanto, a avaliação formativa nessa etapa foi estabelecida por meio da ajuda 

do outro durante a realização das atividades, assim como através do feedback, resultando na 

retroalimentação do processo de aprendizagem dos estudantes. 

A identificação desses aspectos, para a regulação do desenvolvimento das ações 

no plano da linguagem verbal externa, só foi possível a partir da utilização do protocolo de 

acompanhamento descritivo, o qual nos oportunizou a identificar e analisar aspectos como a 

argumentação e clareza discursiva, como também a coerência no que diz respeito a 

comunicação e execução das ações, além do grau de independência na resolução das atividades, 

indicadores de qualidade da ação para essa etapa. Enquanto que o caderno de registro nos 

possibilitou realizar apontamentos e consulta da construção das ações no plano da linguagem 

externa (escrita) pelos estudantes. 

Nesse contexto, esses instrumentos são considerados válidos e colaboram de 

forma significativa para o desenvolvimento de uma avaliação formativa, pois nos fornece 

resultados sobre os indicadores de qualidade e controle das ações (GAPERIN, 2013; ALLAN, 

1993) do processo de formação das ações mentais. 

 

8.5 Quinta etapa: ação verbal interna 

A etapa da construção mental das ações foi conduzida de forma individual, 

através da resolução de duas atividades codificadas como TI1 (para a atividade dentro dos 

limites de generalização) e TI2 (para a atividade fora dos limites de generalização).  

Para análise do processo de formação das ações mentais buscamos saber se as 

ações foram desenvolvidas corretamente, para podermos identificar se a ação percorreu todo o 

caminho da internalização (ARIEVITCH E HAENEN, 2005), como também se a regulação do 

processo de ensino e de aprendizagem (PERRENOUD, 1999) foi realizada adequadamente. 

Para isso, foi organizado o Quadro 18, o qual nos permitiu verificar a qualidade do conceito 

assimilado pelos estudantes a partir das categorias estabelecidas para essa etapa. 
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Em relação à atividade TI1, todos os estudantes responderam de forma 

independente, ou seja, internalizaram o conjunto de conhecimentos para a resolução de 

atividades dentro do limite de generalização do conceito de oxirredução que está relacionado a 

transferência de elétrons entre diferentes espécies. Essa observação nos evidencia que houve a 

assimilação da invariante operacional pelos estudantes, a qual é essencial como aponta Pereira 

(2013) para a assimilação do conteúdo.  

No que se refere ao domínio das ações, foi verificado que as ações foram 

executadas de forma automatizada, uma vez que os estudantes executaram a atividade com 

rapidez e facilidade. Essa qualidade da ação é para Galperin (1968) o mecanismo psicológico 

do processo de formação do conceito. 

Operações 1 2 3 4 

Realização da 

atividade de 

forma 

independente 

Execução das 

ações de 

forma 

automatizada 

Execução das 

ações de 

forma 

consciente 

Realização das 

atividades fora 

dos limites de 

generalização 

E
st

u
d

a
n

te
s/

G
r
u

p
o
s 

G1 E7 TI1 Sim Sim Sim - 

TI2 Sim Sim Sim Sim 

E9 TI1 Sim Sim Não - 

TI2 Sim Sim Sim Sim 

E16 TI1 Sim Sim Sim - 

TI2 Sim Sim Não Não  

G2 E4 TI1 Sim Sim Sim - 

TI2 Sim Sim Não Sim 

E8 TI1 Sim Sim Sim - 

TI2 Sim Sim Sim Sim 

E11 TI1 Sim Sim Sim - 

TI2 Sim Sim Sim Sim 

E18 TI1 Sim Sim Sim - 

TI2 Sim Sim Sim Sim 

G3 E1 TI1 Sim Sim Sim - 

TI2 Sim Sim Não Não  

E13 TI1 Sim Sim Sim - 

TI2 Sim Sim Não Não  

E15 TI1 Sim Sim Não  - 

TI2 Sim Sim Sim Sim 

E19 TI1 Sim Sim Sim - 

TI2 Sim Sim Não Não  
Quadro 14: Operações realizadas no Plano Mental pelos estudantes no 

desenvolvimento das atividades 
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Evidenciar essa qualidade da ação, na execução das atividades, aponta que os 

estudantes transitaram entre o nível de desenvolvimento real ao nível de desenvolvimento 

potencial. Em análise isso foi possível considerando a regulação interativa estabelecida por 

pares que foi realizada nas etapas materializada e verbal externa.  

Nesse sentido, a regulação por pares, expressa na avaliação formativa, se 

mostrou eficiente na construção dessa qualidade da ação, pois a regulação da aprendizagem 

para essa etapa ocorreu em seus próprios processos de pensamentos. 

No que se refere à categoria três, verificamos que para a atividade TI1 apenas os 

estudantes E9 e E15 não executaram as ações de forma consciente, pois não conseguiram 

estabelecer uma coerência discursiva a partir dos pontos essenciais a resolução dessa atividade 

(Apêndice C), mesmo tendo realizado todas as operações indispensáveis para a descrição das 

reações de oxirredução propostas, como podemos verificar na resolução da atividade pelos 

alunos nas imagens abaixo: 

 

 

Figura 15: Resolução da atividade TI1 pelo estudante E9. Fonte: Caderno de registro de 

atividades do estudante E9. 
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Figura 16: Resolução da atividade TI1 pelo estudante E15. Fonte: Caderno de registro 

de atividades do estudante E15. 

Considerando que o caráter consciente da ação está estreitamente ligado ao saber 

fundamentar na forma verbal das ações desenvolvidas, verificamos que a competência 

comunicativa para esses estudantes não foi regulada na etapa anterior. No entanto, a regulação 

se estabeleceu para os demais estudantes E7, E16, E1, E13 e E19, os quais pertenciam aos 

grupos G1 e G3. 

Nesse sentido, a avaliação realizada na etapa anterior se estabeleceu de forma 

satisfatória, uma vez que o processo de internalização não exclui a influência de fatores como 

os ritmos de aprendizagem. Nesse sentindo, frente a dificuldade desses estudantes e por as ações 

estarem sendo desenvolvidas de forma individual, ocorreu uma regulação do tipo retroativa 

com esses estudantes no sentido de redirecionamento da sua aprendizagem. 

 

 

 

Essa ação reguladora da avaliação formativa foi utilizada, pois temos dois 

estudantes com o mesmo perfil de resultado, nesse sentindo Allal (1986) e Ferreira (2007) 
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sustentam que quando temos dois ou mais alunos com o mesmo perfil de resultado, esses devem 

realizar a mesma atividade de remediação. Dessa forma em vista a superação das dificuldades 

apresentadas foi realizada uma atividade dentro do mesmo contexto da atividade TI1 para esses 

estudantes, como podemos observar nas imagens a baixo: 

 

 

Figura 17: Resolução da atividade TIR1 pelo estudante E9. Fonte: Caderno de registro 

de atividades do estudante E9. 
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Figura 18: Resolução da atividade TIR1 pelo estudante E15. Fonte: Caderno de registro 

de atividades do estudante E15. 

Ao observamos as respostas dos estudantes, em comparação a chave de resposta 

estabelecida (Apêndice E) para essa atividade, verificamos que tanto para o estudante E9 quanto 

para o estudante E15 a função reguladora da avaliação formativa foi estabelecida de forma 

satisfatória, ou seja, os estudantes conseguiram desenvolver a atenção frente a atividades que 

envolvam a transferência de elétrons entre espécies diferentes. Essa afirmação se fundamenta 

nos estudos realizados por Galperin (1989b) quando ele afirma que o desenvolvimento da 

atenção se dá a partir do melhoramento de qualquer atividade a qual ela se incorpora. 

Nesse sentindo, Perrenoud (1999) sustenta a importância desse tipo de regulação 

para essa situação, pois a regulação retroativa leva o estudante a reconstruir elementos 

anteriores que não foram construídos, viabilizando, a superação das dificuldades apresentadas.  

Ao nos remetermos a atividade TI2, atividade fora dos limites de generalização, 

todos os estudantes, após um período de tempo maior do que o utilizando na resolução da TI1, 



107 

 

conseguiram responder a atividade de forma independente, ou seja, eles conseguiram, de acordo 

com Perrenoud (1999), dirigir suas ações de forma a criar as estratégias necessárias para 

resolução de novas situações que lhes foram apresentados foras dos limites de generalização. 

Em relação à categoria dois, para essa atividade, os estudantes executaram de 

forma automatizada as ações, mesmo está estando fora dos limites de generalização, pois agora 

lhes foi solicitado a descrição de uma reação de oxirredução em que o elemento cloro se oxidava 

e reduzia simultaneamente, nesse sentindo, houve um curso automatizado da ação generalizada 

em que a ação mental se fez reflexo das ações externas, como ato de pensamento. 

No que se refere à execução das ações de forma consciente podemos verificar 

que alguns dos estudantes (E16, E1, E13,e E19) não conseguiram construir um discurso verbal 

adequado das ações desenvolvidas, mesmo tendo realizado todas as operações indispensáveis 

para a descrição da reação de oxirredução para a formação do ácido hipocloroso, bem como 

terem participado dos momentos de feedback na etapa anterior.  

Em análise as respostas desses estudantes, verificamos que eles compreendem 

que o cloro sofre uma auto-oxirredução, mas na construção do discurso verbal quando lhes é 

pedido que explicasse o processo de formação do ácido hipocloroso (HClO), identificam apenas 

a liberação do íon cloro como produto e não compreendem que o outro átomo de cloro, o qual 

se oxidou, compôs o HClO, como podemos observar na resolução do estudante E19, como 

exemplo do aspecto descrito: 
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Figura 19: Resolução da atividade TI2 pelo estudante E19. Fonte: Caderno de registro 

de atividades do estudante E19 

A dificuldade de alguns alunos no domínio das competências comunicativas, 

mesmo participando da regulação realizada na etapa anterior através do feedback, também é 

evidenciada em outros estudos (FERREIRA, 2007; MIRANDA, 2011; Di LELLO, 2011), essa 

dificuldade persiste, mesmo após momentos de regulação, pois o estudante não conseguiu 

desenvolver as competências que lhes permitissem regular sua própria aprendizagem. 

Para Vigotski (1998), a dificuldade de alguns alunos na formação do conceito é 

pedagógica e psicologicamente compreensível e normal considerando que a formação do 

conceito é um processo individual, longo e complexo da evolução do pensamento. 

Diante desse contexto e considerando que cada aluno tem um ritmo de 

aprendizagem particular, assim como para a atividade TI1, foi realizada uma regulação para 

com esses alunos, através do desenvolvimento de outra atividade. Miranda (2011) e Di LELLO 
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(2011) ao realizar esse tipo de regulação verificaram que é proporcionado um melhor 

aproveitamento dos alunos em relação a sua aprendizagem, pois eles conseguem perceber seus 

erros e refazer algum que não conseguiam fazer antes, bem como tem a possibilidade de 

perceber seus ganhos. 

Na imagem abaixo podemos verificar a resolução da atividade de regulação do 

estudante E19, como exemplo do correto desenvolvimento das ações frente ao processo de 

regulação.  

 

 

Figura 20: Resolução da atividade TIR2 pelo estudante E19. Fonte: Caderno de registro 

de atividades do estudante E19 

Uma observação importante que evidencia o desenvolvimento da atenção frente 

a realização dessa atividade de auto-oxidação, a qual é estabelecida fora dos limites de 

generalização, está na compreensão que os produtos formados advêm do mesmo reagente, o 

que ficou confuso para o estudante na tarefa TI2. Agora, as ações se se estabelecem de forma 
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satisfatória tanto comparada a chave de resposta (Apêndice E), quanto nos aspectos 

relacionados a consciência na realização da atividade. 

Portanto, diante da realização das atividades de remediação verificamos que os 

estudantes conseguiram interpretar e assimilar a atividade implicando diretamente no 

estabelecimento do autodesenvolvimento, autoaprendizagem e auto-regulação (PERRENOUD, 

1999), ou seja, a regulação estabelecida foi eficiente no sentindo de desenvolver no estudante 

a competência de dirigir suas ações. Bem como, ao resolver corretamente a atividade fora dos 

limites de generalização podemos evidenciar que as ações percorreram corretamente o caminho 

da internalização do conceito, ou seja, o processo de assimilação do conceito de oxirredução 

foi estabelecido. 

Todas as atividades desenvolvidas nessa etapa compuseram o caderno de 

registro (instrumento avaliativo) para cada estudante, possibilitando ao pesquisador ter em 

mãos o caminho percorrido por cada um deles na formação das ações mentais para o conceito 

de oxirredução. 

Após a aplicação das atividades no sentido de redirecionamento do processo de 

assimilação os alunos, foram levados a uma reflexão, acerca do processo de ensino e 

aprendizagem vivenciado, através de uma autoavaliação. 

Considerando as categorias de metacognição descritas por Pereira e Andrade 

(2012), na qual se fundamentou a autoavaliação para esse estudo, de um modo geral, foi 

evidenciado a efetividade e aceitação da proposta teórica-metodológica estabelecida para esse 

estudo uma vez que houve uma expressão positiva de como a avaliação foi desenvolvida.  

Outro ponto importante analisado estava relacionado a aprendizagem, quando 

questionados se poderiam vir a esquecer o que aprenderam. Para esse item vários alunos 

apontaram a utilização da BOA e aspectos relacionados a atividades desenvolvidas, como 

podemos verificar na fala de alguns estudantes: 

Pergunta: Vou esquecer o que aprendi? 

E4: Nunca. Pois me apeguei a BOA. 

E11: Nunca. Pela quantidade de exercícios e pelo conteúdo interessante. 

E18: Nunca. Pois realizei várias tarefas. 

 

 A apropriação da BOA, ou seja, a assimilação da invariante operacional, como 

também o desenvolvido de várias atividades que compreenderam a totalidade do conceito, 
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implicando o desenvolvimento da generalização por parte dos estudantes, foram os fatores mais 

evidenciados quanto a justificativa da assimilação do conceito. 

A avaliação formativa para esse estudo se estabeleceu no decorrer de todas à 

etapas que compreende o ciclo cognoscitivo da formação das ações mentais exercendo sua 

função informativa, reguladora e de controle, concomitante as funções preliminar, frequente e 

final do controle do processo de formação das ações mentais estabelecidos pela teoria de 

Galperin, em que juntos proporcionaram os redirecionamentos necessários ao processo de 

ensino e aprendizagem, bem como  ao final do processo nos possibilitou a verificação da 

efetividade do processo de assimilação do conceito de oxirredução pelos estudantes.  

Desse modo, em decorrência dos redirecionamentos oportunizados pela 

avaliação formativa, os estudantes desenvolveram a capacidade em dirigir as ações de 

orientação, execução e controle da forma externa, compartilhada, não generalizada e detalhada 

para ações na forma interna, independente generalizada e abreviada durante o processo de 

ensino e aprendizagem, o que resultou no estabelecimento da formação das ações mentais 

acerca do conceito de oxirredução. 
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9 CONSIDERAÇÃO FINAIS 

 

No decorrer desse estudo, buscamos responder como os processos de ensino 

elaborados com base na Teoria da Formação das ações Mentais por Etapas de Galperin levou a 

estruturação e ao desenvolvimento de uma avaliação formativa no ensino de química.  

As relações teórica-metodológica existentes entre a Avaliação formativa e a 

Teoria da Formação das Ações Mentais, foi a primeira via para o estabelecimento desse estudo, 

em que foi possível identificar os diálogos existente entre as teorias no qual foi evidenciado a 

motivação, o feedback, o trabalho em pares, a linguagem como forma de consciência da 

atividade, o desenvolvimento da atenção e do autocontrole, bem como das relações existentes 

entre as funções do controle estabelecido por Galperin e  as funções que permitem o caminhar 

da avaliação formativa.  

Além dos diálogos relacionados a aspectos comuns entre as teorias, foi possível 

estruturar um quadro conceitual que permitiu o desenvolvimento da avaliação formativa em 

termos de ação pedagógica. A utilização desse quadro permite ao professor estabelecer a 

avaliação formativa utilizando os indicadores de análise fundamentados na Teoria de Galperin. 

Dessa forma, o estudo propõe ao professor um guia de coleta, interpretação e adaptação das 

atividades desenvolvidas, para o ensino dos conceitos.  

O estabelecimento dessas intersecções nos permitiu fundamentar o nosso estudo, 

no sentindo de revelar os fatores que favorecem o estabelecimento da avaliação formativa no 

decorrer do processo de formação dos conceitos proposto por Galperin. 

Por estarmos tratando de uma avaliação que tem como princípio norteador a 

regulação do ensino e da aprendizagem, buscamos validar instrumentos avaliativos que 

possibilitasse a regulação a partir das características das etapas que compreendem a formação 

do conceito. Tendo em vista a uma contribuição mais ampla desse estudo nos propusemos ao 

desenvolvimento de instrumentos que se adequassem a aplicação de qualquer conceito, pois 

eles foram pensados em função dos parâmetros de qualidade da ação estabelecidos pela Teoria 

de Galperin. Nesse sentindo o estudante independentemente do conceito a ser assimilado deve 

desenvolver algumas qualidades especificas da ação em cada etapa para que a efetividade do 

processo de internalização. 

Após estabelecer as relações teórico-metodológicas, bem como os instrumentos 

que possibilitaram o estabelecimento da avaliação formativa, foi elaborado e aplicado uma 

sequência didática sobre o conceito de oxirredução, com o intuito de responder ao nosso último 
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objetivo que era identificar se as etapas que compreende a Teoria da Formação das Ações 

Mentais viabilizavam a ocorrência de uma avaliação formativa.  

Em resposta ao desenvolvimento da sequência didática foi verificado que as 

etapas que compreendem o processo de construção do conceito orientado por Galperin 

viabilizam o desenvolvimento de uma avaliação formativa tanto nos fundamentos teóricos, 

quanto metodológicos, possibilitando o desenvolvimento da avaliação formativa em termos de 

ação pedagógica, ou seja, permite compreender a aprendizagem em suas qualidades e 

complexidade. 

Os resultados obtidos demonstraram que a implementação da avaliação 

formativa proporciona um maior nível de qualidade no processo de formação dos conceitos 

orientados pela Teoria de Galperin, uma vez que permitiu nas diferentes etapas um 

redirecionamento do processo de aprendizagem, oportunizando a todos os estudantes 

envolvidos a formação do conceito de oxirredução. 

Sem o redirecionamento oportunizado pela avaliação formativa, nem todos os 

estudantes teriam alcançado a formação das ações no plano mental, pois de acordo com 

Vigotski (1998) nem todos os estudantes conseguem percorrer adequadamente as vias de 

internalização no processo de formação dos conceitos. A avaliação, desse modo, desenvolveu 

seu papel proporcionando os encaminhamentos para que houvesse a efetivação no processo de 

construção do conceito de oxirredução. 

Nesse sentindo, a estruturação da avaliação formativa estabelecida para o 

processo de assimilação de Galperin permitiu verificar as informações relativas a aprendizagem 

em cada etapa vivenciada pelo estudante possibilitando ao pesquisador uma análise acerca da 

qualidade com que as ações estavam se estabelecendo, principalmente a partir dos protocolos 

de acompanhamento da aprendizagem e dos cadernos de registros, pois as informações 

advindas desses instrumentos permitiu o desenvolvimento de estratégias para que a formação 

do conceito caminhasse adequadamente entre as vias de internalização. 

Considerando que o ensino e avaliação constituem uma unidade dialética 

evidenciamos a importância da implementação da avaliação em metodologias presentes no 

campo da didática para o ensino de ciências, pois não estamos preocupados apenas com a 

comprovação da efetividade do processo de assimilação pelos estudantes, mas com sua 

aprendizagem, pois a avaliação formativa está a serviço da aprendizagem. 

A avaliação, diante desse contexto metodológico, se configura como orientadora 

do sistema de direção do processo educativo em que professores e estudantes tomam 
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consciência do desenvolvimento do que está sendo aprendido e do que se falta para a formação 

e efetivação da aprendizagem do conceito. 

Dessa forma sinalizamos, a importância do estabelecimento da avaliação 

formativa para uma melhor compreensão do planejamento e das atividades de ensino visando a 

construção do conceito científico orientado pelas etapas do processo de assimilação da 

atividade.    

As inter-relações teóricas e metodológicas planejadas e estabelecidas durante o 

processo de ensino e aprendizagem parece ser um viés de ascensão para o ensino de ciências a 

medida que a atividade e avaliação são favorecidas no direcionamento da construção do 

conceito científico. 

Compreender as implicações positivas favorecidas pela utilização da avaliação 

formativa durante as etapas de assimilação significa perceber na prática a importância da 

regulação no processo de internalização das ações. Nesse contexto, a proposta teórica-

metodológica apresentada por esse estudo traz implicitamente uma espécie de convite ao 

professor no sentindo de reflexão sobre a função do ensino e da avaliação na construção dos 

conceitos científicos. Além de oportunizar a esses professores os direcionamentos práticos para 

o desenvolvimento e estabelecimento dessa metodologia para o cotidiano escolar.  

Portanto, as contribuições apresentadas pelo estudo se propõem a oportunizar 

aos professores das ciências da natureza, em especial aos professores de química, um meio que 

de fato estabeleça o ensino e avaliação em função da aprendizagem e a serviço de quem 

aprendem, bem como leva-los a uma reflexão sobre as metodologias de ensino que melhor 

contribui no processo de formação dos conceitos científicos. 

As evidências apresentadas pelo estudo também se propõe a contribuir para as 

discussões e desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras no campo da didática das 

ciências da natureza tendo em vista a necessidade de uma renovação no insuficiente ensino de 

ciências desenvolvido nas escolas. Logo, o estudo se apresenta como uma ferramenta teórica-

metodológica para construção de conceitos científicos nas diferentes áreas do ensino das 

ciências da natureza que podem ser estendidas para demais áreas do conhecimento. 
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APÊNDICE A - REAÇÕES DE OXIRREDUÇÃO: CARACTERÍSTICAS DO 

CONCEITO E SUA INVARIANTE 

 

Muitas reações comuns, como a combustão, a corrosão, a fotossíntese, o 

metabolismo dos alimentos e a extração de metais de minérios, parecem completamente 

diferentes, mas, ao examinarmos essas reações em nível molecular, sob a óptica química, pode-

se ver que elas são exemplo de um único tipo de processo, oxirredução (ATKINS e JONES, 

2006). 

Assim, dentre as reações químicas, a oxirredução se apresenta como uma classe 

muito importante, que ocorrem entre muitos compostos inorgânicos e orgânicos e são 

extremamente essenciais nos sistemas bioquímicos, onde provém o mecanismo para a 

transferência de energia nos organismos vivos (BRADY e HUMISTON, 1938).  

Vejamos um exemplo de reação entre o magnésio e o oxigênio que produz óxido 

de magnésio utilizado em fogos de artificio para produzir faíscas brancas: 

2𝑀𝑔 (𝑠) +  𝑂2(𝑔) → 2𝑀𝑔𝑂 (𝑠)  (1) 

 

Uma reação semelhante acontece quando o magnésio reage com cloro para 

produzir cloreto de magnésio usualmente aplicado como um suplemento alimentar que estimula 

as sínteses bioquímicas do organismo: 

 

𝑀𝑔 (𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) → 𝑀𝑔𝐶𝑙2 (𝑠)  (2) 

 

Ao analisarmos em atômico, ambas as reações, podem ser escritas 

respectivamente: 

2𝑀𝑔 (𝑠) +  𝑂2(𝑔) → 2𝑀𝑔2+(𝑠) + 2𝑂2−(𝑠)  (3) 

 

 𝑀𝑔 (𝑠) +  𝐶𝑙2(𝑔) →  𝑀𝑔2+(𝑠) + 2𝐶𝑙−(𝑠)  (4) 

 

  Observamos que durante as reações (3) e (4) o magnésio sólido sofre oxidação, 

para formar íons Mg2+, independente do elemento com o qual reage. Dessa forma, mesmo não 

reagindo com o oxigênio o magnésio (2) também se oxida, pois a oxidação não está relacionada 

à reação com o oxigênio, mas a perda de elétrons e sua transferência para outro reagente.  
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   Analisando agora, isoladamente, os átomos de oxigênio e cloro, notamos que 

suas cargas elétricas aumentaram, ou seja, os átomos de oxigênio e cloro ganharam elétrons e 

formam respectivamente íons O2- e Cl-. O ganho de elétrons de outra espécie por um átomo é 

chamado de redução. Logo, sempre que uma carga de uma espécie diminui dizemos que houve 

redução. Assim, podemos reconhecer a perda de elétrons observando o aumento da carga de 

outra espécie. 

A variação entre a perda ou ganho de elétrons quimicamente são atribuídos a um 

número de oxidação, Nox, que é definido como a carga do cátion.  Assim, no processo de perda 

de elétrons, oxidação, o Nox do elemento oxidado ele aumenta (Mg para Mg2+), enquanto que 

no processo de ganho de elétrons, redução, há uma diminuição no Nox do elemento (O  para O2- 

e Cl para Cl -). A variação no número de oxidação além de ser importante para conhecer os 

caminhos dos elétrons no processo de oxirredução, também é indispensável para caracterizar 

as espécies reagentes como promotor de oxidação ou de redução.  

Nesse contexto, a espécie reduzida no processo é aquela que promove a oxidação 

da outra espécie reagente, sendo caracterizada como um agente oxidante. Considerando as 

reações com o magnésio (1) e (2) os agentes oxidantes são respectivamente o oxigênio e cloro, 

pois ao reagir aceitam os elétrons liberados pelo magnésio. Logo, por o magnésio fornecer os 

elétrons para as espécies que estão sendo reduzidas ele é o agente redutor, o qual provoca 

redução e é oxidado no processo. 

  Como vimos, a oxidação é o processo de perda de elétrons e a redução o processo 

de ganho de elétrons, os quais são sempre acompanhados um do outro e juntos formam o 

processo de oxirredução o qual é caracterizado pela transferência de elétrons entre as diferentes 

espécies. Portanto, se não há migração de uma espécie a outra essa reação não é uma 

oxirredução (BRADY e HUMISTON, 1938; BROWN; LEMAY; BURSTEN, 2005; ATKINS 

e JONES, 2006). 
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APÊNDICE B - TEXTO DA ETAPA MOTIVACIONAL 

 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

Centro Acadêmico do Agreste 

 

Projeto de pesquisa: Construindo uma avaliação formativa no ensino de química por meio 

da teoria da formação das ações mentais por etapas de Galperin 

 

Antioxidantes 

Pensemos agora nas inúmeras reações que estão ocorrendo em nosso organismo. 

Lembramos imediatamente das recomendações que 

sempre ouvimos, como por exemplo: “precisamos 

comer alimentos ricos em vitaminas C”.  

Seguir a recomendação descrita é importante no combate aos 

radicais livres, os quais atacam nossas proteínas, lipídios e 

carboidratos, como também provocam várias doenças como a 

diabetes e cataratas, assim como o câncer, geralmente provocado pelo 

ataque desses radicais ao nosso DNA. 

Mas você já parou para pensar como a vitamina C presente em hortaliças e frutas 

comumente consumidas como é o caso da laranja e do limão agem como antioxidantes 

protegendo nossas células? 

 

 

 

 

  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifqcHkrJjMAhXBhpAKHRmCCfUQjRwIBw&url=http://www.blzinterior.com.br/2013/11/01/duvidas-sobre-antioxidante/&bvm=bv.119745492,d.Y2I&psig=AFQjCNH_e0etXzHU4JgAKHShTZ8d3ndOAw&ust=1461074494888331
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRjZmikcDLAhXCIJAKHcI5C2AQjRwIBw&url=http://sportadictos.com/2014/03/beneficios-zumo-naranja&bvm=bv.116636494,d.Y2I&psig=AFQjCNHt8zW5kjaMQc5wcHFi37ddVGTx0g&ust=1458043380603105
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi82MKhrpjMAhWEi5AKHYAaCdAQjRwIBw&url=https://profish.com/sustainability.php&bvm=bv.119745492,d.Y2I&psig=AFQjCNGeYw4uo2Q9kiEmjAo82342EQ70kg&ust=1461074855515892
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APÊNDICE C – CHAVE DE RESPOSTAS – ETAPA DA AÇÃO VERBAL EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chave de resposta TE1 - Reações de oxirredução nas estações de tratamento de esgotos 

Evidenciar que a formação do dióxido de enxofre ocorre a partir da oxidação do gás 

sulfídrico; 

Calcular a variação do Nox do enxofre (Nox = 6) e do oxigênio (Nox = 4); 

Identificar que o enxofre presente no gás sulfídrico atua como agente redutor; 

Identificar que o gás oxigênio atua como agente oxidante. 

 

Chave de resposta TE2 - Oxidação do vinho 

Identificar que o vinho é constituído basicamente por etanol; 

Evidenciar que a mudança das características organolépticas do vinho é decorrente da 

oxidação do etanol em ácido carboxílico; 

Evidenciar que oxidação do vinho ocorre na presença do oxigênio; 

Identificar que o gás oxigênio presente no ar é agente oxidante dessa reação; 

Identificar que o carbono presente nas moléculas de etanol atua como agente redutor, se 

oxida a ácido carboxílicos. 

 

 
Chave de resposta TE3 - Produção de corrente elétrica 

Evidenciar que a reação entre o oxido de mercúrio sólido (HgO) e o zinco metálico (Zn) 

ocorrer em contato com a água presente em nosso organismo; 

Identificar que o zinco é o agente redutor sofrendo oxidação e sendo produto do hidróxido 

de zinco (Zn(OH)2) aquoso; 

Identificar que o mercúrio presente no oxido de mercúrio é o agente oxidante, se reduzindo 

a mercúrio líquido. 
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Chave de resposta TE4 - Reciclando as latinhas 

Identificar que o magnésio se comporta como um metal de sacrifício; 

Verificar que o potencial de redução do magnésio é menor que a do alumínio; 

Identificar que os metais a serem utilizados na composição da lata devem apresentar um 

maior caráter oxidativo.  

Comparar o potencial padrão de redução dos metais sugeridos com o do alumínio; 

Apresentar os metais Lítio e Potássio como substitutos do magnésio. 

Chave de resposta TE5 - Purificação de metais 

Reconhecer que a força redutora está relacionada à capacidade de um metal de sofrer 

oxidação; 

Identificar que a sedimentação só ocorrerá para metais que possuem uma força redutora 

menor que a do cobre; 

Verificar na série eletroquímica que o ouro, platina e prata apresentam uma força redutora 

menor quando comparada ao cobre. 

 

Considerando a apresentada no problema é possível notar, isso implica na sedimentação 

desses metais abaixo do ânodo do cobre. 
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APÊNDICE D – CHAVE DE RESPOSTAS – ETAPA DA AÇÃO VERBAL INTERNA    

 

 

 

 

 

 

 

  

Chave de resposta TI1– Atividade dentro dos limites de generalização 

Evidenciar que a oxidação da glicose ocorrerá em contato com oxigênio; 

Identificar que a glicose é o agente redutor, se oxidando a dióxido de carbono; 

Identificar que o gás oxigênio atua como agente oxidante, provocando a oxidação da 

glicose; 

Evidenciar que essa reação produz energia ao nosso organismo. 

 

 

Chave de resposta TI2 – Atividade fora dos limites de generalização 

Identificar que o gás cloro atua como agente oxidante e agente redutor simultaneamente; 

Identificar que o gás cloro ao se reduzir forma íons cloro; 

Identificar que o gás cloro ao se oxidar forma o ácido hipocloroso. 

Evidenciar que essa reação ocorre na presença de água. 
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APÊNDICE E – ATIVIDADES DE REGULAÇÃO – ETAPA DA AÇÃO VERBAL 

INTERNA 

 

Atividade de Regulação dentro dos limites de generalização 

 

 

Chave de resposta TIR1 

Evidenciar que a limpeza dos objetos está relacionada a transferência de elétrons entre os 

reagentes; 

Identificar que o alumínio atua como agente oxidante, em que libera elétrons para que 

ocorra a redução do sulfato de prata em prata; 

Identificar que o sulfato de prata atua como agente oxidante, ou seja, oxida o alumínio 

para se reduzir a prata;  

 

 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

Centro Acadêmico do Agreste 

 

 

Projeto de pesquisa: Construindo uma avaliação formativa no ensino de química por 

meio da teoria da formação das ações mentais por etapas de Galperin 

 

1. Com o passar do tempo, objetos de prata geralmente adquirem manchas escuras que são 

películas de sulfeto de prata (Ag2S) formadas na reação da prata com compostos que 

contém enxofre encontrados em vários alimentos. Um dos processos para limpar o objeto 

escurecido consiste em colocá-lo em um recipiente de alumínio (Al) contendo água e 

detergente e aquecer até a fervura. O detergente retira a gordura do objeto facilitando a 

reação do alumínio da panela com o sulfeto de prata, formando o sulfeto de alumínio 

(Al2S3)  regenerando a prata (Ag) com seu brilho característico. Explique em termos de 

transferências de elétrons como ocorre a limpeza dos objetos de prata. 
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Atividade de Regulação fora dos limites de generalização 

 

 

 

 

 

  

Chave de resposta TIR2 

Evidenciar que os íons nitritos atuam como agente oxidante e agente redutor 

simultaneamente. 

Identificar que os íons nitritos ao se reduzirem formam íons nitrato; 

Identificar que os íons nitritos ao se oxidarem formam o óxido nítrico. 

 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

Centro Acadêmico do Agreste 

 

 

Projeto de pesquisa: Construindo uma avaliação formativa no ensino de química por meio 

da teoria da formação das ações mentais por etapas de Galperin 

 

1. Nitritos (NO2-) são composições químicas liberadas por alguns tipos de bactérias, sal ou 

éster do ácido nitroso. Em contato com íons H+, formam além de água, íons nitrato (NO3-) 

em que seus compostos são muito utilizados na indústria de fertilizantes, como também 

ocorre a formação de óxido nítrico (NO) um importante sinalizador intracelular e 

extracelular em nosso corpo. Considerando a importância dos íons de nitrato e do óxido 

nítrico, explique o seu processo de formação a partir da interação entre os íons nitrito e H+.  
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ANEXO A – BASE ORIENTADORA DA AÇÃO 

 

 

 

 

 

  

BASE ORIENTADORA DA AÇÃO: DESCREVER UMA REAÇÃO DE 

OXIRREDUÇÃO 

7. Estabelecer os produtos e reagentes; 

8. Estabelecer a equação química; 

9. Determinar o número de oxidação final e inicial desse elemento (Calcular o Nox): 

c. O número de oxidação de um elemento não combinado com outros elementos é 

zero; 

d. A soma dos números de oxidação de todos os átomos em uma espécie deve ser 

igual a sua carga total.  

10. Estabelecer o agente oxidante e o agente redutor. 

• Agente oxidante: substancia que sofre redução e provoca oxidação; 

• Agente redutor: substancia que sofre oxidação e provoca redução; 

11. Calcular a variação de Nox (∆ Nox); 

12. Determinar o coeficiente estequiométrico.  
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ANEXO B – BASE ORIENTADORA DA AÇÃO (BOA) - ESTUDANTES 

 

 

B.O.A. – Estudante E1 

 

 

 

 

 

B.O.A. – Estudante E2 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

B.O.A. – Estudante E4 

 

 

 

B.O.A. – Estudante E7 
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B.O.A. – Estudante E8 

 

 

 

 

B.O.A. – Estudante E9 
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B.O.A. – Estudante E11 

 

 

 

 

B.O.A. – Estudante E13 
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B.O.A. – Estudante E14 

 

 

 

 

B.O.A. – Estudante E15 

 

 

 

 

  



138 

 

B.O.A. – Estudante E16 

 

 

 

 

B.O.A. – Estudante E18 

 

 

 

 

B.O.A. – Estudante E19 
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B.O.A. – Estudante E20 

 

 

 


