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RESUMO 

 

O objeto de investigação diz respeito à teoria das ações mentais de Galperin e sua 

contribuição no ensino-aprendizagem de conteúdos químicos, para uma turma da 

educação de jovens e adultos (EJA), da rede estadual de Pernambuco situada na 

cidade de Caruaru-Pernambuco. Esses estudantes têm como característica em 

comum o fato de terem sido negadas oportunidades para que os mesmos 

completassem o processo de escolarização do ensino básico, no período de doze 

anos. Portanto, só iniciaram o ensino médio após atingir a fase adulta. Foi elaborada 

e aplicada uma unidade didática baseada na teoria das ações mentais de Galperin, 

para tratar conceitos químicos e resolver situações-problema presentes na sena 

cotidiana. A aprendizagem pelo desenho metodológico desenvolvido por Galperin se 

processa através de etapas que se iniciam por aspectos externos, objetivos e 

materiais para terminar em um nível interno, mental e abstrato. Para coleta de dados 

foram utilizados a observação participante e entrevista semiestruturada. Enquanto que 

para análise de estratos analíticos das entrevistas e da observação participante foi 

utilizada a análise de conteúdo conforme a perspectiva de Bardin. Ao final de seu 

processo de ensino-aprendizagem o grupo investigado adquiriu um conhecimento 

contextualizado, consciente e generalizado características raramente vista no modelo 

tradicional de ensino. 

 

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos. Ensino de química. Teoria das ações 

mentais de Galperin. Propriedades da matéria. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to investigate about the theory of the stepwise formation of 

mental actions, proposed by Gauperin. It discusses its contributions in the teaching-

learning process of Chemistry, when applied to a class of the Young Adult and Adult 

Education Program, which belongs to the Pernambuco state’s network of schools and 

it is located in the city of Caruaru. The students of this program have in common the 

fact that, because of difficulties in life, they were not able to finish their basic schooling 

process (primary school and high school) in a twelve years’ time period. Thus, at the 

time they started high school they were already adults. Based on the theory of the 

stepwise formation of mental actions, a teaching unity was elaborated and applied in 

order to discuss concepts of Chemistry and to solve related problem scenarios faced 

in their daily life. The process of learning through the methodological design developed 

by Gauperin takes place in stages that begin with external, objective and material 

aspects and so ends at an internal, mental and abstract level. The methods utilized in 

data collection were the participant observation and the semi-structured interview. 

While for the analysis of the analytic strata from the interviews and the participant 

observation will be used in accord to the Bardin’s perspective of content analysis. At 

the end of the teaching-learning process, the observed group had acquired a 

contextualized, conscious and generalized knowledge with characteristics that are 

rarely observed in the traditional teaching models. 

 

Keywords: Young adult and adult education. Teaching of chemistry. Gauperin’s 

                   theory of the stepwise formation of mental actions. Properties of matter. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Breve resgate de aspectos históricos da EJA 

 

   No Brasil Colônia a educação de adultos se deu através dos Jesuítas que 

ensinavam aos nativos adultos objetivando catequizá-los e introduzir a cultura 

européia. (RODRIGUES E SOBRINHO, 2007). Por outro lado, mesmo com a expulsão 

dos Jesuítas as aulas continuaram a ser dadas por padres e leigos fiéis aos Jesuítas. 

Não houve ação do estado na direção da educação de adultos.  

 Um fato novo, segundo Rodrigues e Sobrinho (2007), se deu com a constituição 

imperial de 1824 que instituiu a instrução primária gratuita para todos, porém, em nada 

se refere à educação de adultos. A educação na prática restringia-se apenas aos filhos 

dos homens livres das classes abastadas. No Império, a educação de adultos também 

não despertou interesse das autoridades. 

  Com advento da República, várias reformas educacionais ocorreram desde o 

âmbito primário ao universitário, porém por falta de recursos e estrutura todas tiveram 

poucos resultados. Também, devido ao baixo índice de urbanização e industrialização 

e praticamente sem suporte financeiro, os cursos técnicos não atraíam a massa, pelo 

contrário, neste período o ensino técnico era desprezado pela população. Segundo 

Romanelli (1999), as camadas médias consideravam a educação para o trabalho 

como símbolo da classe dominada. Somando-se a tudo isso, o Brasil era 

predominantemente um país de economia agrícola que não necessitava de uma mão 

de obra especializada. Mais uma vez, neste período, não houve nenhuma ação efetiva 

do estado a fim de implementar uma educação para adultos. 

 Mas, após a quebra da bolsa de valores de Nova Iorque em 1929, a classe 

dominante brasileira formada pelos cafeicultores paulistas entra em declino, pois, as 

exportações de café sofrem uma forte queda que persistiu por muitos anos. Por outro 

lado, ocorre a ascensão da burguesia industrial e o consequente surgimento do 

proletariado urbano. Durante a década de 1930 o país foi se industrializando.  

 Segundo Almeida e Corso (2015), o governo Vargas passou a modernizar o 

estado adequando as leis e a sociedade para esta nova fase. No que se refere à 
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educação, o Brasil tinha que se adaptar a uma nova configuração de acumulação de 

capital. Visto que era necessário um trabalhador minimamente alfabetizado, para que 

este pudesse cumprir, de forma eficiente, todas as operações necessárias para o meio 

de produção fabril, mas, ao mesmo tempo o empregado deveria continuar a se 

submeter ideologicamente ao dono da fábrica. Para cumprir essas demandas, no 

início da década de 1940, o governo institui as leis orgânicas de ensino que 

estabeleceram, para o trabalhador e sua família, um ensino precário que era 

complementado por um ensino profissionalizante paralelo ao estatal. Daí surge o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC).  

 Mas, com a redemocratização, após fim do estado novo e com o Brasil cada 

vez mais industrializado, a procura por trabalhadores minimamente alfabetizados 

aumentou e, além disso, era necessário formar um contingente de eleitores que 

soubessem pelo menos assinar o nome. Assim na tentativa de resgatar os 

trabalhadores excluídos do precário sistema regular de ensino e por consequência do 

sistema profissionalizante, ao final da década de 1940, o governo instituiu as 

campanhas de alfabetização em massa para alfabetizar os jovens e adultos. 

 Em 1947, o Ministério da Educação e Saúde lança a primeira Campanha 

Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA). Segundo Beisegel (1974), 

nesta campanha, considerava-se a educação como um processo capaz de 

proporcionar ao indivíduo instrumentos e técnicas para que este tivesse acesso e 

domínio da cultura de seu tempo, podendo assim buscar o seu ajuste social. Almeida 

e Corso (2015) apontam, a partir da análise dos documentos da época que a educação 

era considerada uma panaceia para os problemas do Brasil. Nestes documentos o 

analfabetismo era tido como a causa da pobreza, ignorância, falta de higiene e da 

baixa produtividade do país. Já o alfabetizador era aquele que tinha uma missão, mas 

a tarefa de ensinar a adultos era considerada de fácil execução, já que o adulto 

aprenderia de forma simples e célere. Consequentemente, não se exigia qualificação 

para os educadores que recebiam salários que não atraiam os profissionais 

qualificados.  

 Em 1952 atendendo aos apelos da United Nations Educational,Scientific, and 

Cultural Organization (UNESCO) e após o Primeiro Congresso de Educação de 

Adultos, o governo criou a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) com o 

bordão “Ser brasileiro é ser alfabetizado”, especificamente, para atuar na região 
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Nordeste. Beisegel (1974) destaca que além de cuidar da educação elementar dos 

adolescentes e adultos, a CEAA e CNER cuidavam também não só da preparação 

técnica para iniciação profissional dos mesmos como também dos trabalhos de 

melhorias do ensino primário e fundamental. Após um período inicial de êxito, tanto a 

CEAA quanto a CNER passaram a obter resultados insatisfatórios e acabaram 

extintas em 1963 após a descentralização prevista pela Lei de Diretrizes de Bases 

(LDB) de 1961. 

 Já em 1958 percebia-se que os resultados da CEAA estavam se tornando 

insatisfatórios, então o Ministério da Educação convocou o Segundo Congresso 

Nacional de Educação de Adultos. Nele várias razões para o fracasso na alfabetização 

de adultos no Brasil foram apontadas, desde a falta de estrutura física das escolas e 

da inadequação dos programas e material didático à sua população, a má 

remuneração dos professores que atraia apenas profissionais desqualificados. Paiva 

(1983), também aponta que os programas de alfabetização de adultos eram 

verdadeiras fábricas de eleitores. Assim, Segundo Almeida e Corso (2015), o grupo 

de pesquisadores liderados por Paulo Freire, apontou para a necessidade de melhorar 

a comunicação entre educador e educando e adequar os conteúdos e métodos de 

ensino às características socioculturais das classes populares. Desta forma, a partir 

de 1963 com o encerramento da Campanha Nacional de Educação de Adultos, foi 

dada a incumbência a Paulo Freire de elaborar o Programa Nacional de Educação. 

Mas, logo tudo seria interrompido brusca e violentamente em 1964. 

 Neste período havia o confronto entre duas concepções de educação de 

adultos: uma que percebia a educação como libertadora, formadora da consciência 

nacional e como instrumento de transformações político-sociais na sociedade 

brasileira; e outra que a entendia como educação como funcional para treinamento de 

mão de obra para industrialização, modernização da agropecuária e ampliação dos 

serviços. Frigotto (1995) Caracteriza a Educação de Jovens e Adultos (EJA) neste 

período como “o pomo da discórdia de natureza político, social e pedagógica”.  

 Várias ações foram executadas promovendo a conscientização política dos 

setores populares para que estes adquirissem autonomia e se engajassem em um 

projeto de transformação social. Em 1960, cria-se o Movimento de Cultura Popular 

(MCP), inicialmente em Recife e posteriormente estendido a várias outras cidades do 

interior de Pernambuco. Em 1961, foi criado o Movimento de Educação de Base 

(MEB), sob liderança da Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) e ligado a 
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setores progressistas da igreja católica. Ainda em 1961, inicia-se a Campanha “De pé 

no chão também se aprende a ler”, desenvolvida pela Secretaria de Educação de 

Natal-RN onde crianças e adultos eram alfabetizados em acampamentos abertos. Já 

União Nacional dos Estudantes (UNE) dedicava-se principalmente à produção de 

manifestações artísticas populares visando a uma formação política e cultural da 

população, por meio do debate sobre os problemas nacionais. Mais uma experiência 

exitosa, de alfabetização de adultos, ocorre no ano de 1963 em Angicos/RN através 

do método Paulo Freire. Aliás a maior parte dos movimentos populares de 

alfabetização, neste período, adotou o método de Paulo Freire para a realização de 

seus projetos.   

 Ventura (2011) destaca a importância de Paulo Freire por direcionar a 

alfabetização para o sentido da aprendizagem na vida das pessoas. Se contrapondo 

a alfabetização voltada ao aprendizado instrumental, contribuindo conceitualmente e 

epistemologicamente com os processos de alfabetização e de educação popular. 

Furter (1965) mostra a grande diferença qualitativa da alfabetização proposta e 

executada por Freire e seus colaboradores onde o alfabetizado torna-se sujeito de sua 

própria atividade e agente de sua transformação social. No início de 1964, o governo 

federal coloca Paulo Freire na coordenação do Programa Nacional de Alfabetização 

(PNA), que pretendia alfabetizar cinco milhões de pessoas. Porém, essas ações iam 

de encontro aos anseios da classe dominante que preconizava uma educação de 

jovens e adultos que capacitasse o trabalhador como alguém capaz de exercer uma 

função técnica sem que jamais adquirisse autonomia ou principalmente se 

organizasse pela transformação social. Com o golpe militar de 1964, todas as 

manifestações de reforma foram colocadas na clandestinidade e o PNA foi extinto 14 

dias após o golpe. 

 Em contrapartida às propostas de educação voltada à conscientização e à 

transformação da sociedade, Ventura (2001) aponta que em 1963 é criado o Programa 

Intensivo de Preparo de Mão de Obra (PIPMO), que tinha uma proposta estruturada 

para preparar recursos humanos com a finalidade de ser capaz de servir como força 

de trabalho para um país que se modernizava. Essa e outras propostas com esse 

enfoque são delineadas com base a Teoria do Capital Humano de Theodore W. 

Schultz. Segundo essa teoria, o trabalho humano quando qualificado por meio da 

educação, era um dos mais importantes meios para a ampliação da produtividade 
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econômica e, portanto, das taxas de lucro do capital. O PIPMO ganhou mais força nos 

anos 70 com o regime militar.  

 Nos primeiros anos do golpe militar, a educação de adultos é deixada de lado. 

Isso teve repercussão internacional, então, por interversão da UNESCO, técnicos 

americanos passaram a dar as orientações pedagógicas para a EJA. O regime criou 

três ações para a EJA: a Cruzada de Ação Básica Cristã (Cruzada ABC), criada 

através de financiamentos e acordos entre o MEC e a agência dos estados unidos 

para o desenvolvimento internacional cuja sigla em inglês é USAID e que na prática 

distribuía alimentos para manter a frequência de estudantes alta; o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que restringiu o conceito de alfabetização ao 

à habilidade de aprender a ler e a escrever. Fávero (2009) destaca que essa 

campanha teve orçamento sem precedentes, transferência voluntária de 1% do 

imposto de renda devido por empresas e 24% da renda líquida da Loteria Esportiva; 

a terceira ação foi o ensino supletivo regulamentado pela LDB nº 5.692/1971 que 

estabeleceu um capítulo específico para a EJA. Haddad (2006) aponta uma 

incoerência na lei que mesmo reconhecendo a educação de jovens e adultos como 

um direito à cidadania, limitou o dever do Estado à faixa etária de 7 a 14 anos. 

 Durante todo regime militar o MOBRAL não parou de crescer, ele oferecia 

alfabetização e as quatro primeiras séries do ensino fundamental. Beisegel (1974) 

ressalta que o objetivo era reduzir as elevadas taxas de analfabetismo no país. Assim 

vários programas foram lançados na década de 1970: Programa de Alfabetização 

Funcional, Programa de Atendimento Pré-Escolar, Programa de Profissionalização, 

Programa de Educação Comunitária para o Trabalho. Mas, apesar de toda estrutura 

os resultados foram insatisfatórios. 

 Com a efervescência da Teoria do Capital Humano e com a urgência da 

qualificação da mão de obra para a modernização do Brasil, os militares reeditam o 

PIPMO que atuou em segmentos ligados à formação profissional atuando em cursos 

de curta duração, formando convênio com o MOBRAL e departamento de ensino 

supletivo. Esse programa teve longa duração indo de 1970 à 1982. 

 Com o advindo da Nova República, o MOBRAL é extinto e transformado na 

Fundação Educar. Haddad e Di Pierro (1994) no entanto, alertam poucas mudanças 

significativas como a transformação em órgão apenas de fomento e apoio técnico não 

mais de execução (que ficou a cargo das prefeituras) e a submissão ao MEC. No mais 

foi à continuidade do MOBRAL. Aos poucos a Fundação Educar foi perdendo força 
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até seu fechamento em 1990 no governo Collor, nesta época as atividades da EJA 

praticamente fecharam no âmbito governamental.  

 Definido como neoliberal em seu plano ético-político, a ética neoliberal, por 

exemplo, justifica a diferença entre incluídos e excluídos pelo critério do mérito e 

esforço de cada um (meritocracia). O governo Fernando Henrique remete para a 

iniciativa privada e a filantropia a responsabilidade pelo atendimento de EJA, que 

passou a ter caráter supletivo e de aceleração escolar. Segundo Vargas (1984, 87; 

88) 

Optou-se, então, em investir especialmente nas várias formas do 
ensino supletivo, por destinar-se principalmente à clientela engajada 
no mercado de trabalho e considerando-se a urgência que o país tinha 
de alcançar níveis de desempenho dos países desenvolvidos.  

 Com o objetivo apenas de fornecer, ao mercado de trabalho, um profissional 

mais eficiente, a educação de jovens e adultos é colocada em segundo plano.  

Almeida e Corso (2015) destacam que a EJA padeceu nos anos 1990 com falta de 

compromisso com a modalidade, negando aos estudantes jovens e adultos a 

apropriação de novas tecnologias e formas do processo de trabalho. 

 Como exemplo da política neoliberal para EJA, Ventura (2001) aponta o Plano 

Nacional de Formação Profissional (PLANFOR), criado em 1996 e financiado pelo 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) que tinha como meta qualificar ou requalificar 

20% da população ativa e direcionado a formação profissional básica dos jovens e 

adultos. Sendo um projeto ligado ao Ministério do Trabalho com características 

assistencialista e descontínua, o PLANFOR aprofunda o distanciamento do MEC de 

ações voltadas para a EJA. 

 A menção da EJA como área de interesse prioritário já mostra um pulo 

qualitativo na atenção para essa modalidade de ensino a partir do governo Lula 

(2002), que promoveu muitas reformulações na forma de realizar a política nacional 

para a EJA. Julião, Beiral e Ferrari (2017) destacam entre as reformulações mais 

importantes, a criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade do Ministério da Educação (SECAD); a aprovação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), incluindo as matrículas da EJA na previsão dos 

seus recursos de acordo com a Lei nº 11.494/07 (BRASIL, 2007); a proposta de 

Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e de Educação de 
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Jovens e Adultos; a execução do Programa Nacional do Livro Didático para a 

Educação de Jovens e Adultos (PNLDEJA). 

 Mas, nem todas as ações prosperaram. Julião, Beiral e Ferrari (2017) apontam 

como exemplo de fracasso a SECAD, que tinha a intenção de estabelecer uma 

agenda de compromissos em que cada estado estabelecesse metas para a EJA não 

obteve o sucesso esperado e acabou por se tornar um projeto abandonado sem 

explicação. 

 O Plano de Desenvolvimento Escolar (PED) tinha como objetivo reduzir o 

abismo entre a EJA e a educação profissional. A partir do PED lançam-se dois 

programas: O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), que 

proporcionava ao jovem entre 18 e 29 anos um curso que simultaneamente o 

certificava no ensino fundamental formação profissional e o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), cujo objetivo era reintegrar o jovem com 

mais de 18 anos aos ensinos fundamental e médio, juntamente com sua qualificação 

de nível técnico desenvolvimento humano. Inicialmente, O PROEJA consegue inserir 

o público da EJA nas escolas da rede Federal de Educação Profissional Científica e 

Tecnológica, mas, com o passar do tempo o programa começa a enfrentar problemas 

como dificuldades com a formação de professores e evasão de alunos. A partir de 

2011, com a dificuldade de investimento do governo Dilma, o PROEJEA entrou em 

decadência e foi substituído pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC). 

 De um modo geral, o governo Dilma tenta dar continuidade as ações do 

governo anterior. Porém, Dilma, ao substituir o PROEJA pelo PRONATEC, passou a 

ofertar um curso técnico, sem vínculo com a elevação de escolaridade e continuidade 

do processo de escolarização. Para Franzoi, Silva e Costa (2013), o PRONATEC pode 

comprometer as conquistas do PROEJA para seu público por não lhe fornecer uma 

educação profissional integrada à educação básica e em relação à continuidade para 

a elevação da escolaridade através das instituições federais.  

 Em relação aos governos Lula e Dilma (2003 – 2016), Julião, Beiral e Ferrari 

(2017) veem méritos como maior visibilidade à modalidade e a execução de inúmeros 

programas de ensino. Mas, também apontam que a estes governos não conseguiram 

superar a lógica do governo anterior mantendo uma formação abreviada e 

fragmentada.  
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 As primeiras ações do governo Temer, apontam para o desmonte da estrutura 

já combalida da EJA. Ao aprovar a emenda constitucional que congelou os gastos 

públicos por 20 anos, o governo estrangulou a capacidade de investimentos em todas 

suas áreas de atendimento, mas, especialmente as áreas sociais. 

 

1.2 Revisão de Literatura 

 Para avaliar a relevância de uma pesquisa envolvendo um estudo sobre as 

contribuições da teoria de Galperin para o ensino-aprendizagem de uma turma da 

EJA, foi realizada uma revisão de literatura do Fórum Encontro Nacional de Pesquisa 

em Educação em Ciências (ENPEC) entre os anos de 2007 e 2017. Como não foi 

encontrado nenhum trabalho envolvendo Ensino de Ciências, EJA e Galperin, já que 

o autor é pouco difundido em ensino de ciências no Brasil. Procurei trabalhos 

envolvendo Ensino de Ciências e EJA. As pesquisas encontradas foram: 

 

1.2.1 Trabalhos 

 Isidoro, Silva e Quadros (2013) publicaram o estudo: Uma Introdução ao ensino 

de termoquímica para alunos da Educação de Jovens e Adultos, em uma perspectiva 

dialógica. O trabalho consiste da análise de dois episódios de uma sequência didática 

de termoquímica para a modalidade EJA. O objetivo da sequência didática foi 

aproximar química do cotidiano destes estudantes e tornar essa ciência mais 

significativa para este público. Para atender a esse objetivo foram planejadas e 

executadas seis aulas, incluindo atividades experimentais, ministradas em uma 

perspectiva dialógica. Os dois episódios de introdução ao conceito de termoquímica 

foram analisados utilizando os estudos de Mortimer e Scott (2002 e 2003) 

 O ensino foi planejado partindo das ideias e explicações dos estudantes sobre 

a liberação de energia em uma mistura de uso comum, que nesse caso foi de água e 

álcool. A partir de dois episódios, o primeiro tratou do tema equilíbrio térmico e o 

segundo partiu da questão “de onde vem esse calor?” Foram filmadas três aulas que 

envolviam experimentos e a discussão das evidências observadas nesses 

experimentos. 

 As autoras concluíram que as atividades experimentais preparadas e aplicadas 

em uma perspectiva dialógica, contribuíram para o engajamento dos estudantes na 

busca de novos conhecimentos. Para a autora, ao organizar, aplicar e, principalmente, 
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analisar a aula ministrada mostrou que ensinar é desenvolver nos sujeitos aprendizes 

as habilidades necessárias para que eles adquiram a competência de saber lidar 

melhor com as situações que os rodeiam e que envolvem a Química. 

 Santos et al. (2017) apresentaram a pesquisa intitulada: Trabalhando conceitos 

químicos na EJA por meio da concentração de bebidas alcoólicas. Preocupados com 

os objetivos da EJA de capacitar alunos trabalhadores a adquirir novas competências 

para lidar com diferentes tecnologias, os autores elaboraram um trabalho com o 

objetivo de explorar na EJA a proposta didático-pedagógica dos Três Momentos 

Pedagógicos, propostos por Delizoicov e Angotti (1991, 2000), visando promover uma 

maior participação dos alunos durante as aulas e avaliar a aprendizagem sobre o tema 

Concentração de bebidas alcoólicas e os conceitos químicos.  

 A pesquisa partiu de um tema ligado a realidade do estudante e utilizando-se 

de uma estratégia de aprendizagem para viabilizar sistematicamente uma situação-

problema que teve como objetivo a significação dos conceitos científicos e a tomada 

de consciência sobre um conteúdo relevante aos jovens e adultos. 

 O trabalho realizado com uma turma do EJA médio do estado de Goiás. A partir 

de um plano de atividades tendo por base o tema: Concentração de bebidas alcoólicas 

sob a ótica dos Três Momentos Pedagógicos. Foram realizadas atividades práticas e 

explorados outros recursos, como vídeo e textos, com objetivo de dar significação 

conceitual e a compreensão do tema. A investigação envolveu a participação dos 

alunos, construções textuais e registros onde anotavam de dúvidas, respostas e 

curiosidades que deveriam ser pesquisadas e debatidas em aulas seguintes. Os 

conteúdos foram selecionados de acordo com o tema e não com os conceitos em si. 

 Os autores destacaram, como um dos pontos mais relevante da abordagem, o 

fato dos conteúdos serem escolhidos a partir do tema e não de um conceito em si. Já 

que segundo eles, a abordagem de temas que sejam pertinentes às realidades dos 

estudantes pode promover à aproximação entre seus cotidianos e os conteúdos 

escolares. Ainda segundo os pesquisadores, os conceitos são mais bens 

compreendidos quando servem de via para o entendimento de um tema e der sentido 

ao que é questionado, já que eles são necessários para na compreensão de situações 

reais. Seria sem sentido ensinar um conceito apenas pelo conceito, pois assim ele 

perde o seu significado. 

 A partir da análise das atividades realizadas com os estudantes, os autores 

acreditam que a hipótese de que o trabalho com um tema gerador, voltado ao 
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cotidiano dos alunos, promove um maior envolvimento dos estudantes nas discussões 

e no processo ensino e aprendizagem, o que implica em uma melhor compreensão 

dos conceitos e temas trabalhados e colabora para a formação de cidadãos críticos e 

conscientes de sua atuação em sociedade. 

 Zanini e Gonçalves (2011), através do trabalho intitulado: Ensino de Química: 

busca de saberes que contemplem um novo currículo para entender uma dinâmica 

natural, pesquisaram a inovação curricular como fonte de desenvolvimento de 

aprendizagem em química. A pesquisa foi realizada em uma escola da EJA de uma 

cidade do interior paulista, partindo de uma situação-problema relacionada a 

moradores da cidade de Cajamar – SP que tiveram suas casas destruídas ou 

danificadas devido à exploração de um aquífero Cárstico. O estudo termodinâmico da 

dissolução e precipitação do carbonato de cálcio foi utilizado como base científica para 

compreender o colapso das casas. Tudo foi contextualizado a partir do ambiente 

terrestre. 

 Segundo os autores, a inovação curricular foi aplicada a seis estudantes 

trabalhadores incluindo um deficiente visual com idades variando entre 34 e 44 anos 

que foram selecionados por serem curiosos pela química e pelo ambiente. A pesquisa 

teve caráter qualitativo a interpretação do desenvolvimento do currículo e a interação 

com os alunos ocorreram através de sugestões e técnicas indicadas por Bogdan e 

Biklen (1982). Foram realizados procedimentos indutivos1. A fim de interpretar as 

ligações feitas pelos estudantes entre aspectos de suas vidas e os conceitos e 

explicações científicas. 

 Zanini e Gonçalves (2011) alegam que a trajetória curricular foi bem-sucedida, 

pois, a partir da interação entre estudantes e a professora foram manifestados 

conhecimentos diferenciados. Segundo elas, o diálogo entre os estudantes e sua 

cultura com o conhecimento escolar ajudou aos estudantes a formar um conhecimento 

científico e universal. Ainda de acordo com os autores, a participação dos estudantes 

e a reflexão sobre a exploração excessiva de água foram contempladas na inovação 

curricular. Foram abordados conceitos de matéria, termodinâmica, transformação e 

processos através da Química para ajudar a elaborar ideias de fluxo, intercâmbio e 

sistema. 

                                                
1 Método indutivo é o raciocínio que, após considerar um número suficiente de casos particulares, 
conclui uma verdade geral. 
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 Leão, Oliveira e Pino (2015) publicaram a pesquisa: Ensinar química na 

Educação de Jovens e Adultos por meio de alimentos: A contextualização como 

caminho para construir aprendizagens. Partindo da temática “os alimentos” para 

avaliar se estes favorecem a formação de conhecimentos químicos na EJA. A 

pesquisa envolveu uma turma de 15 mulheres do ensino médio de um Centro de 

Educação de Jovens e Adultos (CEJA) com idades entre 18 e 46 anos. 

 O estudo, segundo os autores, caracterizou-se como uma pesquisa-ação de 

abordagem metodológica qualitativa. A prática se desenvolveu num total de 48 horas-

aula e utilizou-se a temática “os alimentos” porque os autores consideraram esse tema 

relevante para as estudantes. 

  Os temas abordados foram: “A importância dos alimentos, sua origem e 

principais características; Dieta alimentar e valor calórico dos alimentos; boas práticas 

no preparo de alimentos; Conservação dos alimentos; Processamento de alimentos e 

comercialização; A relação entre nutrientes e a composição celular; A composição 

química dos alimentos; e Viagem ao interior dos alimentos.” O referencial 

teórico/conceitual da aprendizagem significativa foi utilizado para coleta dos dados. 

Os autores ressaltam ainda que houve participação da professora de Biologia quando 

a mesma trabalhou os aspectos biológicos da célula. O conteúdo químico trabalhado 

foi: “a constituição química da célula, seus elementos químicos primários, secundários 

e os oligoelementos, as moléculas orgânicas (proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos 

nucleicos) e inorgânicas (água e sais minerais).” 

 Os autores ponderaram que abordar alimentos na EJA ajudou a reformular a 

concepção sobre Química das estudantes que a consideravam difícil e perigosa. Para 

eles, a contextualização dos conceitos estudados, as correlações entre conteúdos e 

realidade, o emprego da metodologia da pergunta e o uso da experimentação foram 

os fatores que mais se destacaram para a mudança de opinião das estudantes sobre 

a Química. 

Nascimento, Martins e Benite (2015) com o trabalho: Sobre a Constituição da 

Matéria: Intervenção Pedagógica na Educação de Jovens e Adultos visou avaliar 

como Intervenções Pedagógicas (IPs) baseadas nas relações Ciência, Tecnologia 

Sociedade e Ambientes (CTSA) influenciou no ensino dos conceitos científicos sobre 

constituição da matéria. 

 Foi desenvolvida uma pesquisa-ação, em uma turma da EJA de uma escola 

estadual no município de Anápolis–GO, pautada em bases sócio-históricas. A 
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pesquisa constou de espiral de cinco etapas: Na primeira etapa, a Professora 

Pesquisadora (PPq) diagnosticou que sentia dificuldade em selecionar conteúdo para 

trabalhar com os sujeitos da EJA, pois, estes aparentemente apresentavam 

desmotivação, além do mais a PPq tinha um enfoque disciplinar e não tinha 

conhecimento dos conhecimentos prévios dos estudantes. Na segunda etapa, a 

professora PPq propôs ao o Professor Regente (PR) uma parceria da qual emergiram 

5 IPs. Na terceira etapa, desenvolveu-se a estratégia de ação e avaliação de sua 

eficiência que se deu mediante a análise dos processos de apropriação conceituais 

oriundas destas 5 IPs. Na quarta etapa, a partir da análise dos extratos analíticos da 

terceira etapa ampliou-se a compreensão da situação-problema que foi realizada. A 

quinta etapa, foi a ação para melhorar a situação diagnosticada inicialmente. 

 Os autores, a partir da análise dos resultados, indicam que o enfoque CTSA 

realizado na EJA pode colaborar para a apropriação dos conteúdos sobre a 

constituição da matéria tal como: átomos, íons ou moléculas. Além de permitir 

discorrer sobre diferentes aspectos do conhecimento químico transitando do nível 

macroscópico para o microscópico. 

 Considerando o período de busca no fórum ENPEC, para estudos que 

envolvessem a Teoria de Galperin com ensino da EJA foi possível constatar que a 

mesma não versou nenhum trabalho. Todavia, destacamos que apenas um estudo se 

utilizou do aporte das Teorias de Vygotsky, principal teórico precursor da Teoria de 

Galperin, de forma direta e os outros indiretamente, daí o interesse pelo resgate de 

tais trabalhos.  

 Diante do quadro, notamos que a Teoria de Galperin ainda não é muito 

difundida no meio acadêmico do Ensino de Ciências. Entretanto, considerando a sua 

potencialidade no desenvolvimento de habilidades sócio-cognitivas entre os 

estudantes, podemos afirmar que o estudo aqui apresentado pode trazer importantes 

contribuições para o ensino da EJA quando da utilização da Teoria de Galperin e ainda 

fomento para novas investigações sobre aplicações deste referencial nesta 

modalidade de ensino. 

 

1.3 Por que ensinar química para uma turma da EJA utilizando a Teoria de 

Galperin?  

São muitas as motivações para tentar compreender como uma determinada 

teoria pode contribuir com a aprendizagem de conteúdos químicos por parte de 
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estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Primeiro, há um grande potencial 

na EJA para a democratização das oportunidades educacionais. Segundo, os 

estudantes da EJA são fascinantes e apesar de possuírem algumas características 

que os assemelham como o fato de estarem em idade mais avançada do que a 

adequada para o Ensino Médio e em geral trabalharem ou possuírem parentes que 

trabalham em empregos que exigem baixa qualificação, existe também uma grande 

diversidade cultural quando comparamos tanto os jovens com os adultos, como 

quando os indivíduos entre si. Por fim, é de fundamental importância à formação 

continuada de professores de Química da EJA, a fim de que estes possam colaborar 

de forma mais eficiente com a real democratização das oportunidades educacionais e 

contribuir para a formação cidadã e o desenvolvimento intelectual desses estudantes. 

 A aprovação da LDB 9394/96 e das Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação de Jovens e Adultos, parecer nº 11/2000, caracterizou a EJA como 

modalidade da Educação Básica correspondente ao atendimento de jovens e adultos 

que não frequentaram ou não concluíram a Educação Básica, sendo esta a 

modalidade de ensino que veio substituir o ensino supletivo. Este mesmo parecer 

aponta que esta modalidade busca um resgate da educação no Brasil que 

historicamente fortaleceu as desigualdades sociais. 

Todos necessitando dar continuidade a seu processo formativo, muitas vezes 

essas pessoas são consideradas como evadidos, repetentes e preguiçosos. Diante 

desse quadro, acabam sendo tratados por alguns como uma massa de estudantes 

sem identidade, cuja aceleração de seu processo escolar é o maior benefício 

educacional que o estado pode oferecer a tal grupo de aprendizes. O pior é que esse 

sentimento não raramente atinge pessoas que estão diretamente ligadas à EJA, sejam 

eles do corpo docente, discente ou técnico.  

Arroyo (2011) e Andrade (2004a) alertam que é importante compreender quem 

são esses sujeitos e quais processos pedagógicos adequados para dar conta de suas 

necessidades. A fim de construir uma EJA que valorize os interesses, conhecimentos, 

expectativas e que favoreça a sua participação dos estudantes.  

 É importante salientar que a visão equivocada de que a principal função da EJA 

médio é exclusivamente compensatória, para aqueles que não conseguiram 

completar a Educação Básica em tempo pedagógico adequado é duplamente danosa, 

ao estudante que se sente desvalorizado e ao país que perde oportunidade fomentar 

o desenvolvimento de forma mais rápida do que esperar que uma nova geração de 
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pessoas passe por todas as etapas do ensino regular para que ocorram as tão 

sonhadas transformações político-sociais, muito desejadas pela classe trabalhadora 

de nosso país.  

 Em relação aos alunos da escola onde foi realizada a pesquisa, a realidade não 

é muito diferente, são trabalhadores de baixa remuneração, por não conseguirem 

empregos mais qualificados devido à falta do certificado de conclusão do ensino 

médio. É inegável que a obtenção da famosa “ficha dezenove” de forma mais célere, 

está entre os anseios destes estudantes. Porém, não é só isso. Em conversas de 

corredor, debates em salas de aula, festas de formatura ou até em redes sociais 

percebemos que seu discurso vai muito mais além. É frequente ouvirmos declarações 

de pessoas cujo objetivo é um curso universitário ou no mínimo um curso técnico. 

Outros falam em nunca parar de estudar. É fácil perceber a expressão de felicidade 

quando, de alguma forma, sentem que estão aprendendo. Não são raros estudantes 

que voltam à escola só para comunicar aos professores que entraram na universidade 

ou se formaram em algum curso superior.  

 Observe que são de pessoas com desejo e potencial para se qualificar, não 

como trabalhador capaz apenas de executar tarefas técnicas. Mas, como preconizava 

Paulo Freire, tornar-se um sujeito de sua própria atividade e agente de sua 

transformação social, com a grande vantagem que por serem adultos e por já terem 

passado por várias etapas do ensino regular, afinal trata-se do EJA médio, o tempo 

necessário é diminuto em relação ao que uma criança iniciando os estudos levaria. 

  Oliveira (1999), nos chama a atenção que apesar do nome Educação de 

Jovens e Adultos, no tema EJA, a especificidade cultural é primordial à especificidade 

etária. A mesma autora cita que os jovens e adultos têm em comum o fato de serem 

excluídos da escola e pertencerem a classes sociais economicamente 

desfavorecidas, mas, adverte que estes grupos possuem origem e cultura diferentes. 

Comparando os dois grupos, o jovem, apesar de também excluído da escola está em 

fase mais adiantada de escolaridade, é ligado ao mundo urbano e em suas atividades 

cotidianas e ele está frequentemente envolvido, com a sociedade letrada e 

escolarizada. Já a maioria dos adultos é de origem rural, com passagem curta pela 

escola e estão em ocupações urbanas não qualificadas. Além do mais em seu 

processo de desenvolvimento, cada indivíduo apresenta singularidades que o 

distinguem dos outros membros do grupo. 
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Arroyo (2007, p. 7.) concorda com Oliveira quando afirma “... a EJA tem que 

ser uma modalidade de educação para sujeitos concretos, em contextos concretos, 

com histórias concretas, com configurações concretas”. E afirma que a EJA continua 

tendo sentido enquanto projeto de educação que atende jovens e adultos que estão à 

margem da sociedade. 

 No capítulo IX de seu parecer, para a Câmera de Educação Básica, referente 

às diretrizes curriculares da EJA, Jamil, destaca a característica heterogênea de seu 

público “/…/A ela se dirigem adolescentes, jovens e adultos, com suas múltiplas 

experiências de trabalho, de vida e de situação social, aí compreendidos as práticas 

culturais e valores já constituídos.” (BRASIL; 2000, p 57) 

 A Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky enfatiza o papel mediador da cultura, 

particularmente da linguagem, no desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores, de acordo com quatro planos genéticos: a filogênese, ontogênese e 

sociogênese e microgênese. 

 Oliveira (1999) sugere que uma abordagem associada à Teoria Histórico-

Cultural de Vygotsky e seus colaboradores seria mais fecunda para a compreensão 

das relações entre a cultura e modalidades de pensamento. Um modelo de ensino 

que favorece a participação efetiva do aprendiz, ligada à sua realidade prática e que 

considera a relação funcional existente entre o conceito mental e a realidade concreta, 

tem como base a Teoria da Formação das Ações Mentais proposta por Galperin. 

Para Galperin (1965; 1989c), a aprendizagem é uma atividade humana 

orientada que conduz o aluno a novos conhecimentos, hábitos e ao desenvolvimento 

de sua personalidade. 

Ainda segundo Galperin (1989c), o conhecimento é obtido durante a resolução 

de situações-problema. Para obter êxito, o educando deve aprender a empregar 

determinados conceitos e observar a influência deste conceito, sobre o contexto em 

que a ação está sendo inserida. Os educandos resolvem às situações-problema com 

auxílio do educador, através do emprego de conceitos, podemos considerar que os 

estudantes, em Galperin, têm uma participação ativa no processo de aprendizagem. 

Viana (2014) sustenta a importância do aluno ativo no processo de aprendizagem.  

1.4 Objetivos 

 O presente estudo tem como objetivo: compreender como a Teoria da 

Formação das Ações Mentais proposta por Galperin pode contribuir com o ensino-
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aprendizagem de conceitos químicos, junto a uma turma da educação de jovens e 

adultos do ensino médio. 

 Para alcançar este objetivo foi elaborada e aplicada uma unidade didática, com 

base na Teoria das Ações Mentais, sobre conteúdos relacionados diretamente à 

propriedade física da matéria, pontos de fusão e ebulição. Especificamente 

verificaremos se os aprendizes foram capazes de: identificar as invariantes e variantes 

relacionadas às propriedades da matéria para constituição da base orientadora da 

ação; se os mesmos foram capazes de identificar articulações da base orientadora da 

ação quando da resolução de situações-problema relacionadas à temática cotidiana 

e ainda caracterizar situações de incorporação das invariantes conceituais quanto à 

capacidade de generalização dos conceitos químicos, por parte do grupo de estudo. 

 Para verificar se estes objetivos foram atendidos elegemos categorias 

baseadas nas habilidades, extraídas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (Ver 

quadro 4, 5 e 6), referentes ao Ensino de Química e categorias relativas à habilidade 

de explicar (Ver quadros 1, 2 e 3). A partir dessas categorias elaboramos focos de 

análise. Na perspectiva desses focos de análise é que avaliaremos se tais objetivos 

foram alcançados.  

 Os dados serão coletados através de observação participante e de 

entrevistas semiestruturadas, sobre as quais foi feita uma análise criteriosa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) procura sanar uma dívida histórica 

social que o Brasil tem com os seus cidadãos, principalmente aqueles a que foram 

negadas oportunidade de frequentar a escola de modo a dar conta do processo normal 

de escolarização do Ensino Básico que se estende por 12 anos. 

“A EJA é uma modalidade de ensino reconhecida na LDB 9.394/96, 
que no seu art.37 destaca”: “A educação de jovens e adultos será 
destinada a aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 
estudos no ensino fundamental e médio na idade própria” (BRASIL, 
1996, p.15). 

 
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(2013), as possíveis deficiências encontradas neste estágio de ensino têm uma escala 

extremamente variada que atende desde ao analfabetismo completo ou funcional a 

discentes que ingressam no ensino médio sem ter tido a devida oportunidade de 

conclusão. 

Anos sem estudar ou uma recente reprovação trazem a muitos destes 

educandos uma insegurança quanto à sua capacidade de aprender. A Química em 

particular é uma disciplina que gera bastante insegurança no alunado da EJA, que a 

considera difícil e sem utilidade para sua vida cotidiana. Segundo Bonenberger et al. 

(2006, p.1) “os aprendizes se frustram diante da química por considerassem 

incapazes de aprende-la e por não perceberem sua importância no seu dia a dia.” 

Em minha experiência de quase vinte anos como docente no Ensino Médio da 

educação pública e particularmente nos últimos anos envolvido com turmas da EJA, 

percebemos que estes alunos sentem, ainda mais que os outros, a necessidade de 

relacionar o conteúdo estudado com situações ou aplicações em seu cotidiano. 

 Essa necessidade pode vir da função social destes educandos que se 

diferenciam da maioria dos estudantes do Ensino Médio, já que a maior parte dos 

aprendizes da EJA é formada por trabalhadores e trabalhadoras responsáveis pelo 

sustento da família e criação dos filhos. Por possuírem baixa escolaridade, muito do 

que aprendem principalmente àquilo que consideram relevantes, relaciona-se 

diretamente com o trabalho e não à escola, a qual, segundo vários relatos possui 

várias disciplinas teóricas, entre elas a química, sem relação com a vida prática. 
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 Além das duplas e triplas jornadas de trabalho percebe-se um sentimento de 

culpa, na maioria vezes, por não ter concluído o ensino médio na faixa etária 

esperada. Budel e Guimarães (2013, p. 2) citam como empecilhos para a motivação 

destes alunos a rotina cansativa e o sentimento de vergonha e culpa por ainda não 

terem concluído os estudos. 

 Outro empecilho ao aprendizado é que este estudante quando retorna à escola 

se depara com um ensino baseado em conteúdos dissociados de práticas sociais e 

sem sentidos para eles. Segundo Perrenoud (1999), esse tipo de aprendizado está 

fadado ao esquecimento sendo apenas mais um obstáculo no caminho do diploma. 

Ainda segundo o autor, o objetivo do ensino deve ser o de desenvolver competências 

que assimiladas fornecerão a estes estudantes subsídios para dominar situações da 

vida. 

 Segundo Perrenoud (1999, p. 30): “Competência é a faculdade de mobilizar um 

conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.). Para 

solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações.” As competências não 

são qualidades natas, mas sim aprendemos e desenvolvemos nossas competências. 

Perrenoud (1999) destaca que competências são construídas e desenvolvidas. 

 Com o acumulo de saberes e informações, o estudante vai aumentado à 

capacidade para resolver um ou alguns problemas da vida real e passa a fazê-lo cada 

vez com mais eficiência até que consegue resolver estes problemas sem necessidade 

de pensar ou planejar, ou seja, ele passa a resolver a situação-problema de forma 

hábil.  De acordo com Perrenoud (1999), o sujeito está utilizando habilidade quando 

consegue resolver um problema da vida real articulando-se com seus conhecimentos 

e capacidades de forma automática sem precisar pensar ou planejar. 

 O conceito de Habilidades e Competências vem sendo utilizado no sistema de 

avaliações nacionais e está presente em vários documentos oficiais (BRASIL, 2008). 

 Para Perrenoud (1999), os conhecimentos vindos da experiência são tão 

relevantes quanto os conhecimentos teóricos, por isso, é preciso que o professor 

trabalhe com ambos para o novo conhecimento seja ancorado na ação.  

2.1 Habilidade segundo o referencial histórico-cultural 

 O referencial histórico-cultural analisa habilidade, como categoria 

psicopedagógica. As habilidades são componentes da personalidade que são 

formados e se desenvolvem ao longo da vida. Para Petrovski (1980), são as 
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habilidades que permitem que a informação se converta em um conhecimento real, 

elas são necessárias para regulamentar convenientemente a atividade, os 

conhecimentos e os hábitos de um indivíduo. Para Leontiev (1982), uma habilidade é 

uma ação subordinada a um objetivo que é executada com alto nível de domínio. 

 As habilidades não são ações automáticas, como um hábito, são formas de 

execução da atividade que necessitam de uma sistematização, pois, estão 

subordinadas a um objetivo e devem levar à repetição, ao reforço e aperfeiçoamento 

das ações. Em sua tese de doutorado, Marcelino Júnior (2014) diz que “[...] os autores 

do enfoque cultural compartilham da ideia de que a habilidade sempre é resultado da 

aprendizagem e se desenvolve no processo de interação do sujeito com a natureza e 

com a sociedade.”  

 Do ponto de vista pedagógico, as habilidades dirigem os processos de 

aprendizagem por meio de ações intencionais, tomadas de decisões, com o objetivo 

de atingir uma meta de forma ordenada. Para formar uma habilidade é necessário que 

o estudante fique atento tanto ao sistema de ações necessário como aos 

conhecimentos associados a ela. 

 Segundo Talízina (2001), quando os estudantes adquirem novos 

conhecimentos percebemos que eles conseguem executar determinadas ações, com 

esses conhecimentos que estão sempre ligados a uma ou mais habilidades. 

 Os conhecimentos tornam-se efetivos apenas quando são utilizados para 

realizar tarefas específicas. Os objetivos e as finalidades são os componentes que 

induzem à formação da habilidade. Para Galperin (2001/1965; 1978), podemos 

identificar uma habilidade com base em indicadores qualitativos observando um 

conjunto de funções e comportamentos consolidados pelo estudante, que são 

possíveis de serem detectados e monitorados. 

  O componente executor do processo de aprendizagem são as ações e 

operações. A assimilação do sistema de ações e operações permitem ao aprendiz: 

orientar-se em relação às condições e os procedimentos durante a atividade, realizar 

as operações que ponham esses procedimentos em prática, efetuar as operações de 

controle de execução. Assim, esse sistema permite que durante as soluções das 

tarefas as habilidades sejam formadas sistemática e progressivamente num processo 

de orientação e controle. 

 Para determinar a estrutura operacional de uma habilidade é necessário que o 

estudante domine as invariantes funcionais de sua execução. Petrovski (1980) 
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destaca que uma invariante funcional é caracterizada pela sistematicidade de ações, 

por meio da qual, se manifesta a estrutura psicológica. Assim, um estudante dominou 

uma habilidade quando este consegue executar uma ação com um grau de 

sistematização que mostre que o mesmo domina o sistema de operações necessárias 

para a sua realização. Galperin (2001), Talízina (1987) e Núñez (2009) relatam que 

ao dominar as invariantes funcionais o sujeito tem a possibilidade de resolver uma 

situação de modo produtivo-criativo. Por isso, enfoque histórico-cultural o processo de 

formação de conceitos e habilidades está vinculado à categoria problema. Galperin 

(1989), alerta que o conteúdo da situação deve ter um caráter genuinamente 

contextualizado e não se utilizar de exercícios e situações práticas artificiais. 

 Uma habilidade deve ser aplicável a múltiplas situações que comportam uma 

mesma natureza, possibilitando, que a mesma seja transferida a múltiplos contextos. 

Bermúdez e Rodríguez, (1996) e Talízina (1987) recomendam que as habilidades 

devem ser analisadas nos contextos quantitativos e qualitativos. Quantitativamente, 

devem se analisar a frequência e a periodicidade das ações e operações. 

Qualitativamente, deve-se investigar a complexidade da execução verificando tanto o 

grau dos conhecimentos como do contexto de atuação. 

 É preciso determinar as habilidades que na qualidade de invariantes funcionais 

apareçam no conteúdo da disciplina. Esse conteúdo deve se relacionar não só com 

os conhecimentos e objetivos pretendidos, mas também, aos níveis de 

sistematização, profundidade e assimilação que se quer atingir. 

 O processo de formação de uma habilidade deve ser direcionado a 

proporcionar aos estudantes meios de aquisição consciente de conceitos científicos e 

de desenvolver as capacidades de aprender. Assim, Núñes (2009) diz esperar que no 

processo de formação de uma habilidade o estudante desenvolva maior capacidade 

de reflexão, julgamento e raciocínio. 

 A Teoria das Ações Mentais foi utilizada nesta dissertação como aporte, para 

planejar cientificamente um processo de formação da habilidade, explicar 

propriedades das substâncias e dos materiais no ensino das propriedades físicas, 

pontos de fusão e ebulição. O planejamento do processo de formação desta 

habilidade seguiu a sequência: a) a definição dos objetivos e o sistema de 

características da ação; b) a organização sistêmica do conteúdo; c) a elaboração de 

um sistema de tarefas; d) a estruturação didática do processo de formação da 

habilidade, segundo as etapas de assimilação. 
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  Segundo Núñez e Ramalho (2015, p11) […] “Nessa abordagem, os conceitos 

e as ações formam uma unidade, orientados para o desenvolvimento da 

personalidade integral dos estudantes.” Assim, a habilidade geral que se constitui no 

objetivo desses conteúdos é explicar a propriedade física, temperatura de fusão e 

ebulição das substâncias estabelecendo relações entre mudança de estado físico e 

temperatura e suas aplicações. 

 Os estudantes devem conhecer desde o início, qual a finalidade do estudo para 

que estes percebam sua utilidade. Pois, o objetivo não é ensinar apenas para que o 

estudante saiba explicar um fenômeno, mas, que eles possam com o domínio desta 

habilidade mobilizar seus conhecimentos para resolver situações-problema. 

 Vygotsky (2008) destaca que os educandos devem participar interativamente 

do processo de aprender, por meio do diálogo com os outros. O sujeito parte de suas 

experiências, vivências e significados e através do diálogo ele compara, classifica, 

identifica, estabelece relações lógicas e ressignificações ele reconstrói seus 

conceitos. Na perspectiva de Vygotsky, o aprendizado é por essência social e mediado 

pela cultura, pelas práticas sociais e pela linguagem. É uma premissa da psicologia 

Histórico-Cultural que atividades cognitivas possuem natureza Sócio-históricas. 

Também é uma premissa de Vygotsky que nos desenvolvemos quando aprendemos. 

Portanto, a estrutura da atividade mental também se transforma ao longo do 

desenvolvimento humano. 

Uma das questões mais importantes ratificadas pelos documentos oficiais 

sobre a EJA é a construção de um modelo de ensino, assegurando a identificação e 

o reconhecimento das formas de aprender dos adolescentes, jovens e adultos e a 

valorização de seus conhecimentos e experiências. Segundo Di Pietro (2001, P. 71), 

“... reconhecer que não apenas a escola, mas muitas outras instituições e 
espaços sociais têm potencial formativo – O trabalho e as empresas, os meios 
de comunicação, as organizações comunitárias, os equipamentos públicos 
de saúde, cultura, esportes e lazer etc. – aproveitando ao máximo esse 
potencial e reconhecendo a legitimidade do conhecimento adquirido por 
meios extraescolares”. 
 

 Das palavras de Maria Clara Di Pietro, reconhecidamente uma das maiores 

autoridades em EJA do país, percebemos a importância das práticas sociais e da 

cultura como fomentadores do aprendizado, além da valorização e legitimação, dos 

conhecimentos extraescolares. A Teoria das Ações Mentais reconhece, como toda 

teoria sócio-histórica, que o aprendizado se desenvolve na relação entre o sujeito, o 
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mundo e a sociedade e é mediado pela cultura e pela linguagem, uma teoria assim 

estruturada parece contemplar.  

2.2 Psicólogos de teoria histórico-cultural influentes para a teoria das ações 

mentais 

2.2.1 Vygotsky 

Como sócio-interacionista, Vygotsky apoia-se na inter-relação entre o 

organismo e o meio. Ele considera o ser humano como um ser dinâmico, que interage 

a todo momento com a realidade. Seus estudos basearam-se no materialismo 

histórico dialético de Marx e Engels. Como materialista, ele considera que o indivíduo 

se constrói, nas suas relações sociais. 

Segundo Scherer (2010), para Vygotsky os indivíduos se desenvolvem e se 

transformam ao longo toda vida como resultado da interação entre quatro dimensões 

do desenvolvimento, os chamados planos genéticos de Vygotsky. 

• Filogênese: a história da espécie humana. 

• Ontogênese: a história do indivíduo da espécie humana. 

• Sociogênese: a história do grupo cultural no qual o indivíduo está inserido. 

• Microgênese: a história de cada fenômeno psíquico. 

A filogênese tem suporte na teoria da seleção natural de Darwin. Segundo ele 

os seres atuais são evolução de outras formas de vida mais simples, que vão sofrendo 

um processo de complexidade crescente, organização e adaptação biológica. 

Na filogênese, são definidos os limites e as possibilidades da espécie humana. 

Como possibilidades da espécie humana podemos citar a possibilidades de segurar 

as coisas  articulando a mão em forma de pinça. Somos bípedes, nosso cérebro capaz 

de se adaptar a muitas circunstancias diferentes. Por outro lado, não voamos ou 

possuímos garras e dentes fortes o suficiente para dilacerar músculos e ossos ou 

veneno que possa paralisar ou matar uma presa ou predador. 

A ontogênese é muito ligada à filogênese, pois, os dois planos são de natureza 

biológica, mas, se distingue por se tratar do desenvolvimento do ser. Assim, em nossa 

espécie após nascer o indivíduo só consegue ficar deitado com o passar do tempo, 

ele primeiro senta depois engatinha até que finalmente anda (OLIVEIRA, 2013). 

Enquanto os dois primeiros planos genéticos estão ligados à natureza biológica 

do ser humano, a sociogênese está ligada à forma de funcionamento cultural que 
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interfere no funcionamento psicológico. A cultura alarga às possibilidades humanas. 

Por exemplo, o ser humano não voava, mas, agora pode voar porque inventou o avião. 

No livro a formação social da mente, Vygotsky (2008) destaca que os processos 

elementares são de origem biológica, mas, a origem funções psicológicas superiores 

é sócio-cultural. Ainda em Vygotsky (2008), esclarece que as funções psicológicas 

superiores são adquiridas, pelo indivíduo, na relação mediada com o mundo. 

Mas é na microgênese que a teoria abre as portas para o não determinismo. 

Enquanto na filogênese e na ontogênese há um determinismo biológico a cultura 

também define, na sociogênese, os caminhos pelo qual o sujeito pode se desenvolver 

impondo um certo determinismo social (OLIVEIRA,1993). Neste plano que consiste 

em cada situação vivida pelo sujeito cria nele novos níveis de desenvolvimentos, por 

exemplo, como a criança aprendeu a comer com a colher sozinha é a microgênese 

de comer sozinha com colher. Cada indivíduo tem a sua própria história, cada sujeito 

adquire a sua singularidade. 

Para Vygotsky, a relação entre o ser humano e o mundo é mediada, ou seja, é 

necessário que algo se interponha entre o sujeito e a relação dele com o mundo. Para 

ele essa mediação ocorre através de instrumentos e de signos. 

Os instrumentos fazem uma intermediação entre a ação concreta do ser 

humano sobre o mundo e o próprio mundo. O ser humano criou instrumentos para 

que através deles agissem concretamente sobre o mundo, por exemplo, utilizamos 

uma maçaneta para abrir uma porta. Vygotsky (2008) alerta que a mediação através 

de instrumento constitui um meio de atividade externa dirigindo-se para o controle da 

natureza. 

Os signos são formas de mediação que fazem uma interposição entre o sujeito 

e o mundo de forma simbólica, não concreta. Alguns signos ainda estão presentes no 

mundo externo, de uma forma concreta, como uma placa de trânsito que contém uma 

seta voltada para esquerda. A placa está visível para todos, podemos pegar, pesar, 

senti-la, mas, sua ação é no plano simbólico, a placa não age diretamente sobre as 

coisas apenas simbolicamente sobre o sujeito. Ao vê-la, ele direcionará o carro para 

esquerda não à direita. 

O outro plano em que aparecem os signos depende de uma característica que 

é tipicamente humana, que é a possibilidade de representação mental. Neste plano 

tudo funciona de forma anexa ao nosso sistema psicológico. Ao se relacionar com o 

mundo cada pessoa tem sua representação de mundo que não é o próprio mundo. 
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Quando vemos um objeto, por exemplo, uma colher podemos nos relacionar com a 

colher de forma direta, utilizando ela para comer. Mas, comemos com a colher devido 

ao conceito que temos do objeto. Os conceitos, ideias, imagens, as palavras que 

utilizamos para identificar o mundo que nos cerca são signos de representação 

puramente mental. 

Graças ao fato de grande parte de nossas experiências serem mediadas pelos 

outros, o ser humano não precisa viver tudo para aprender. Isso é essencial para o 

desenvolvimento histórico da humanidade. Os signos são desenvolvidos 

culturalmente, a língua é o principal instrumento de representação simbólica que a 

humanidade dispõe. 

Para Vygotsky (2007), a fala e a ação constituem-se em uma unidade e essa 

unidade caracteriza as formas do comportamento humano. Uma das funções da 

linguagem é a comunicação, esse aspecto da língua também está presente em outros 

animais. A outra função da língua é o pensamento generalizante. Ao utilizar a língua 

obtemos uma compreensão generalizada do mundo abstraímos, classificamos, 

definimos, comparamos, identificamos através da língua. Nenhuma outra espécie 

animal tem essa capacidade. 

O significado de uma palavra é uma generalização ou conceito, portanto, um 

ato do pensamento2.  

A relação entre a linguagem e o pensamento não esteve sempre presente na 

humanidade, evoluiu ao longo de desenvolvimento psicológico na espécie humana 

como em cada indivíduo. 

Na filogênese percebemos que durante os primórdios da evolução, a linguagem 

utilizada apenas com fins de comunicação já estava presente, bem como o 

pensamento prático, que funciona apenas no plano concreto. Neste momento, o 

pensamento e a linguagem estavam separados. Com a evolução da espécie em algum 

momento, num período que pode ter durado milhares de anos, pensamento e 

linguagem passaram a formar uma unidade. Para Vygotsky é nesse momento que a 

espécie humana se caracteriza como tal. 

Na ontogênese percebemos que o mesmo ocorre com as crianças pequenas, 

inicialmente, elas usam a linguagem apenas com a fins comunicativos e sua 

                                                
2 Filosoficamente generalização é definida como uma operação mental pela qual, reconhecidos certos 
caracteres comuns a vários entes singulares, se reúnem estes num conceito único de que aqueles 
caracteres constituem a compreensão. 
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inteligência ainda é prática. Em um determinado momento de sua história a criança 

adquire a segunda forma da linguagem que é o pensamento generalizante e passa a 

pensar simbolicamente. Vygotsky (2007) esclarece que com auxílio da fala a criança 

organiza seu campo visual-espacial e cria um campo temporal, através do qual ela 

lembra das atividades passadas para agir no presente pensando no futuro. 

Vygotsky chama o primeiro uso da linguagem pela criança, de fala socializada. 

É na interfase dela com o outro que a língua aparece primeiro. Com o passar do tempo 

ela incorpora um sistema simbólico, em seu aparato psicológico e chega ao chamado 

discurso interior. A partir do discurso interior a criança não precisa falar alto e chega 

ao pensamento, então, a fala começa fora da criança, na relação com os outros e 

termina dentro da criança na forma de um pensamento. 

Piaget detectou que em um determinado momento de seu desenvolvimento a 

criança fala sozinha. Ele chamou essa fala de fala egocêntrica. Vygotsky usa o 

conceito de Piaget em seus experimentos, mas, ao contrário de Piaget que afirmava 

que a fala egocêntrica é um indicador de que a fala está saindo do sujeito e indo para 

fora. Para Vygotsky (1991, p 22) é justamente o contrário, ele afirma que “[...]a fala 

egocêntrica das crianças deve ser vista como uma forma de transição entre a fala 

exterior a interior.” A criança ainda fala alto, mas, com uma função da fala interior que 

é a fala para mim. 

 Como a cultura vai influenciar de forma decisiva os caminhos pelos quais o 

sujeito seguirá (sociogênese) e a especificidade de cada sujeito vai ser definida na 

sua interface com o mundo (microgênese). O fato de aprender é que vai definir os 

caminhos que o desenvolvimento vai seguir. Para Vygotsky, o desenvolvimento se dá 

de fora para dentro, portanto, é a aprendizagem que promove o desenvolvimento. 

O desenvolvimento deve ser olhado de forma prospectiva e não retrospectiva. 

O importante para Vygotsky é observar aquilo que está em processo, por acontecer 

para ele é ali que deve acontecer a intervenção pedagógica. 

 Para explicar a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) ele fala em dois 

outros conceitos que são o nível de desenvolvimento real, o desenvolvimento que a 

criança já adquiriu e o nível de desenvolvimento potencial, o desenvolvimento que a 

criança não tem, mas, está próximo a atingir. Sabemos que está próximo de acontecer 

já que a criança não faz sozinha, mas consegue fazer com ajuda de um parceiro mais 

experiente. Em Vygotsky (2007) explicação de ZDP. 
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Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a 

orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

 Segundo Oliveira (1993), Vygotsky considera fundamental a intervenção 

deliberada de outras pessoas para o desenvolvimento individual. Ele também 

considera como essencial o mundo humano, a cultura, o outro social, a participação 

ativa do próprio sujeito no mundo, onde ele também age como indivíduo pleno que 

dialoga que põe significados e traz sua subjetividade a sua própria história. 

 Para ele, a intervenção pedagógica é essencial na definição do 

desenvolvimento do sujeito. Interferir deliberadamente no desenvolvimento de um 

estudante é importantíssimo para que ele se desenvolva. A escola na sociedade 

escolarizada é um local extremamente importante para a definição dos rumos de 

desenvolvimento. 

2.2.2 Leontiev 

 Um dos colaboradores mais próximos a Vygotsky, Leontiev, trabalhou 

diretamente com ele no projeto de construção da psicologia russa pós-revolução de 

1917. Ele desenvolveu a teoria da atividade. Segundo essa teoria, as atividades 

humanas são formas de relação do homem com o mundo, dirigidas por motivos por 

fins a serem alcançados. 

 Suas ideias partem do princípio de que a atividade humana tem características 

únicas por agir de forma intencional, através de ações planejadas e orientadas por 

objetivos. São um desdobramento de um postulado da teoria histórico-cultural: A 

relação homem-mundo, enquanto construída historicamente é mediada por 

instrumentos. 

 Oliveira (1993, p 92) afirma que para Leontiev “[…] a atividade de cada 

indivíduo ocorre num sistema de relações sociais e de vida social onde o trabalho 

ocupa um lugar central. A atividade psicológica interna tem sua origem na atividade 

externa.” O autor acredita que essa atividade psicológica interna que emergiu de suas 

relações sociais passa a mediar a relação entre o sujeito e o mundo, sendo que há 

uma interação constante entre o sujeito e as condições concretas de sua existência. 

 Leontiev analisa a estrutura da atividade humana em três níveis de 

funcionamento: a atividade propriamente dita, a ação e as operações. Para um 
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professor de Química, por exemplo, a atividade dele é ensinar Química, a ação é a 

aula que ele deu em um dia específico, por exemplo, função álcool. As operações se 

relacionam com a forma que a aula foi ministrada, a metodologia, os materiais 

utilizados, se aula foi experimental ou teórica etc. 

2.3 O modelo das ações mentais de Galperin 

Considerando essas diretrizes, a proposta de pesquisa ora apresentada 

procura trabalhar o Ensino de Química numa perspectiva que busca considerar o 

aluno do EJA, inserido numa realidade da qual precisa conhecer e se inteirar de modo 

a desenvolver habilidades que auxiliem uma compreensão melhor da sua própria 

realidade. Para isso, é preciso que o ensino considere este contexto sócio-histórico-

cultural e intervenha de modo a sugerir mudanças no que se refere à aprendizagem 

conceitual e também ao uso das informações científicas. Segundo Santos e 

Schnetzler (2003), 

“Pode-se considerar que o objetivo central do ensino de Química para formar 
o cidadão é preparar o indivíduo para que ele compreenda e faça uso das 
informações químicas básicas necessárias para sua participação efetiva na 
sociedade tecnológica em que vive. O ensino de Química precisa ser 
centrado na inter-relação de dois componentes básicos: a informação 
química e o contexto social, pois, para o cidadão participar da sociedade, ele 
precisa não só compreender a química, mas a sociedade em que está 
inserido (SANTOS E SCHNETZLER, 2003, p. 93)”. 

 

 Neste sentido, esta pesquisa tem como referenciais os aportes teóricos e 

metodológicos da escola russa de psicologia e pedagogia, especificamente, a Teoria 

da Formação das Ações Mentais de Galperin. A sua contribuição para o 

desenvolvimento de metodologias de ensino e aprendizagem teve início a partir de 

1952 e se estendeu até a década de 1980. 

 Galperin tinha interesse em estudar como conceitos de unidade de análise, 

mediação e interiorização, entre outros, desenvolvidos por Vygotsky poderiam ser 

operacionalizados e incorporados a um método de ensino. Em sua pesquisa ele 

utilizou e avaliou ferramentas cognitivas, com a intenção de fornecer ao estudante 

recursos auxiliares para o pensamento. Verificando se estes contribuem para a 

promoção efetiva da aprendizagem (Werstch, 2000). 

 É reconhecida entre os estudiosos da Teoria Histórico-Cultural a importância e 

a contribuição de Galperin para aprofundar e desenvolver a teoria, principalmente, no 

que se refere às implicações educacionais. 
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  Centrando-se na ideia que a aprendizagem pode se iniciar a partir de uma 

ação mediada pelas características materiais ou materializadas do objeto em estudo 

como afirma Galperin (1989c), o mesmo propõe um modelo que estabelece uma 

progressão de formas externas de expressão (ação e linguagem) para formas internas 

de pensamento. Porém, para Galperin (1965) a ação é compreendida como unidade 

fundamental de qualquer atividade humana.  

 O modelo é estruturado em etapas que caracterizam a formação dos conceitos 

mentais. Seus princípios são: 

 a) Parte de uma situação-problema, elaborada com base no conhecimento a 

ser assimilado ou habilidade a ser apreendida. Assim, o conhecimento é 

operacionalizado desde a primeira etapa, assumindo uma dimensão formativa. 

 b) As atividades são selecionadas de acordo com o potencial dos aprendizes, 

para que eles sejam bem-sucedidos na solução do problema. Este modelo tem uma 

etapa relativa a cada estágio do processo de formação dos conceitos mentais. 

 c) Resolver uma situação-problema dá ao educando uma oportunidade de 

aprender sobre a lógica operacional dos conceitos naquela situação. Permitindo ao 

aprendiz a alcançar êxito na solução do problema mesmo antes de processar o 

conhecimento por completo. 

 d) As situações-problema possuem aspectos gerais comuns, que são 

caracterizados como invariantes (direcionadores da ação) da prática. 

 Sendo um modelo por etapas, primeiro o estudante aprende a lógica 

operacional dos conceitos, depois o compreende, em seguida passa a ser capaz de 

explicar como e porque age de determinada forma, para, por fim, se capacitar a corrigir 

a sua ação e a dos demais. Segundo Alexandre Resende (2006, p. 9), “A 

aprendizagem inicia-se por aspectos externos objetivos e materiais para terminar em 

um nível interno, mental e abstrato. No qual as ações tornam-se simplificadas e 

ganham em agilidade”.  

 O modelo contempla duas propriedades mentais que não são contempladas 

pelo modelo tradicional. A consciência, pois torna o aprendiz capaz de interpretar a 

relação entre cada situação particular e seu contexto de ocorrência e a capacidade de 

transferir a aprendizagem para situações que respondam à mesma base orientadora 

da ação. 

Quando o aprendiz consegue executar a ação utilizando corretamente as 

instruções da base orientadora, essa ação torna-se consciente e racional. A ação é 
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contextualizada e conjuga simultaneamente todas as características do modelo: 

orientação, execução, situação-problema e contexto. 

 Mas, o que significa a expressão ação mental? De acordo com Galperin 

(1989a, p. 26) “[...]deve-se fazer uma distinção entre dois tipos de ações: materiais e 

mentais”. Uma ação material é uma resposta direta aos estímulos externos e 

praticamente não auxilia no desenvolvimento do pensamento. Já uma ação mental 

consiste de uma prática consciente, pois, é direcionada por um ou mais conceitos. 

São eles que fornecem as indicações operacionais que são aplicadas pelo sujeito que 

tem a missão de resolver uma situação-problema. 

 Para Galperin (1989a) as ações mentais possuem, de maneira implícita, um 

conteúdo objetivo e material, mediado pela influência direta dos conceitos a que a elas 

se aplicam. Por fim, o estudo dessa ação direcionada para resolver a situação 

problema, permite a internalização destes conceitos subjacentes ao objeto de estudo. 

Execução e orientação são dois tipos de componentes característicos das 

ações mentais. Os componentes relacionados à execução são influenciados pelas 

condições materiais próprias da situação-problema e dependem do nível de habilidade 

do sujeito. Os componentes ligados a orientação necessitam da inteligência do 

aprendiz e são influenciados pelo tipo de conceitos mentais que lhe são fornecidos 

para a resolução. 

 Apesar de parecerem distintos esses componentes são indissociáveis, pois, 

pertencem à mesma ação mental. Enquanto os componentes de execução dirigem-

se ao conteúdo objetivo e material da ação, os componentes de orientação fazem a 

correlação entre os aspectos objetivos da situação-problema e as alternativas de 

ação. Quando os componentes de orientação são aplicados a diversas situações-

problema, vão se destacando os aspectos invariantes ligados a esse conjunto de 

situações-problema. 

 É ação que fornece os elementos essenciais para o direcionamento da 

aprendizagem, ela é orientada a partir de uma situação-problema e se direciona para 

a sua solução. Para que o aprendiz resolva a situação-problema são fornecidas 

orientações elaboradas com base nos conceitos mentais que se pretende que o 

mesmo atinja. Esse conjunto de orientações é chamado de Base Orientadora da Ação 

(BOA). 
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 As orientações da BOA têm como objetivo resolver a situação-problema e não 

fazer compreender os conceitos mentais. Só ao final do processo é que as ações se 

dirigem ao nível mental. 

 Para que o aprendiz forme um conceito, deve-se dar ao mesmo a oportunidade 

de vivenciar situações nas quais ele tenha que o aplicar, relacionando as 

características deste conceito com instrumentos que auxiliam na solução de um grupo 

de problemas concretos, identificando um aspecto operacional geral comum a todas 

as situações. Esse aspecto é chamado de invariante, é ela que direciona a ação. 

 De acordo com Galperin (1989b, p. 49), toda ação humana é orientada por um 

conjunto de conceitos específicos, que determinam a qualidade final da ação 

realizada. No modelo formativo conceitual, os professores buscam conceitos gerais 

presentes em todas as situações particulares, ou em um grupo de situações 

equivalentes, alcançando o maior número de situações-problema possíveis. 

 A BOA deve ser diferenciada das orientações para ação que o sujeito já possui. 

As orientações próprias do sujeito demonstram a conexão existente entre os conceitos 

a serem aprendidos e a capacidade do aprendiz de compreendê-los, assimilá-los e 

aplicá-los na prática. Resende (2006). A BOA é um modelo representativo externo da 

ação futura e se mantém constante, enquanto as orientações próprias do aprendiz 

variam de acordo com o refinamento obtido pela prática. 

 Segundo Galperin (1992c) é importante que o aprendiz tenha muitas 

oportunidades de testar a BOA em várias situações-problema. Desta forma, os 

componentes de execução e orientação vão se integrando até que o esquema de 

conceitos operacionais se transforme em conceitos mentais. 

 Talízina (1988) destaca a importância de estar sempre analisando a qualidade 

das ações dos aprendizes, a fim de reorganizar as eventuais falhas que surjam 

durante o processo de ensino, pois, muitas variáveis que interferem neste processo 

surgem apenas durante sua aplicação. A mesma autora destaca que apesar de partir 

do nível macro-relacionado a aspectos externos ao aprendiz, o ensino deve 

direcionar-se ao nível micro-relacionado ao interesse de cada grupo e de cada aluno 

em particular. 

 O processo de aprendizagem conduzido pela teoria de Galperin é um processo 

que se desenvolve por etapas que vão conduzindo os estudantes à interiorização dos 

conceitos. 
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 A etapa motivacional é a etapa inicial do processo, nela não há nenhuma ação 

para ser executada, mas, tem como objetivo desenvolver nos estudantes a motivação 

para a aprendizagem dos conteúdos que serão trabalhados, dando significado a 

estes. 

 A segunda etapa conhecida como do estabelecimento da BOA. Ela determina 

as condições para que a futura ação seja executada de forma rápida e correta.  Uma 

vez estabelecida ela servirá como um modelo para a realização da ação e estará 

sempre mediando a relação entre a ação que o estudante realiza e a resolução da 

situação-problema. Pois, a BOA contém explicações sobre o objetivo da ação, as 

características do objeto de estudo presente na ação, pontos de referência em fim 

todas as orientações para que a ação seja bem-sucedida. 

 A etapa seguinte é a etapa de formação da ação no plano material ou 

materializado. Orientado pela BOA o aluno realiza a ação, de forma bem detalhada 

no plano externo, baseado nas características materiais ou materializadas do objeto 

em estudo. 

 A quarta etapa consiste na formação da ação no plano verbal externo. Nesta 

etapa, o estudante não desfruta mais do apoio material da BOA. A ação é 

representada de forma simbólica pela linguagem que irá mediar a relação entre o 

sujeito e o objeto da ação. O estudante resolve tarefas mais complexas e faz conexões 

que possibilitam a formação de processos de generalização e abstração. 

 Na última etapa, a ação se forma no plano mental. O estudante não precisa 

mais da fala para mediar sua relação com o objeto de estudo, pois, a linguagem se 

transformou em uma função mental interna. As características essenciais do conceito 

são representadas mentalmente como signos internos é quando a atividade externa 

se interioriza por completo.  

Por essa razão, é importante os aportes de Galperin uma vez que as suas 

orientações teóricas e metodológicas estão centradas na ação que o aprendiz deve 

desenvolver para aprender Química. Neste sentido, o trabalho com os alunos do EJA 

orienta-se para a construção de um processo de ensino-aprendizagem baseado na 

Teoria de Galperin que potencialize o desenvolvimento das habilidades sócio-

cognitivas dos estudantes deste nível de ensino. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Algumas considerações sobre os aspectos teóricos da pesquisa 

 O referencial escolhido como orientação teórico-metodológica da pesquisa 

fundamenta-se na Teoria das Ações Mentais de Piotr Yakovlevich Galperin, um 

percurso investigativo baseado no enfoque Histórico-Cultural que tem sua origem nos 

estudos de Lev Semionovich Vygotsky. 

 A pesquisa que teve como objeto de estudo compreender como a Teoria das 

Ações Mentais de Galperin pode contribuir na aprendizagem de conteúdos químicos 

por parte de um grupo de estudantes da EJA. Como a pesquisa exige examinar o 

entendimento das necessidades e anseios de um grupo específico, estudantes da EJA 

de uma escola na cidade de Caruaru-PE, ela se caracteriza como qualitativa. Para 

Gerhardt e Silveira (2009) uma das preocupações da pesquisa qualitativa está em 

aprofundar a compreensão de um grupo social.   

 Para atender aos objetivos do estudo e detalhar a relação entre a aplicação de 

uma unidade didática conforme da Teoria de Galperin para ocorrência do fenômeno, 

aprendizagem de conceitos químicos, por parte de alunos de uma turma da EJA, 

optou-se por uma pesquisa descritiva. Segundo Gil (1999), entre as principais 

finalidades da pesquisa descritiva está o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Vergara (2000) acrescenta que além das correlações entre variáveis, a pesquisa 

descritiva define sua natureza. Ambos os autores alegam que tal estudo tem o 

propósito de descreve as características de uma população ou fenômeno. Assim, o 

escopo deste trabalho foi descrever como se deu a aprendizagem dos conceitos de 

pontos de fusão e ebulição por parte de um grupo de estudantes da EJA e a relação 

deste aprendizado com a Teoria das Ações Mentais. 

 

3.2 Campo empírico 

 O estudo foi realizado em três ambientes: sala de aula, biblioteca e cozinha de 

uma escola pública da rede estadual de Pernambuco, localizada no município de 

Caruaru, na região do Agreste Pernambucano que atende pela manhã ao ensino 

médio regular e a noite a EJA. A escolha se deu por ser local de trabalho do autor da 

http://lattes.cnpq.br/0446354755225842
http://lattes.cnpq.br/0446354755225842
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pesquisa e a turma por ser uma turma do primeiro ano da EJA que tinha aulas 

geminadas nos primeiros horários, quando a cozinha estava aberta. 

 

3.3 Sujeitos da pesquisa 

 Estudantes de uma turma do primeiro ano do ensino médio da EJA, definidos 

segundo os critérios de voluntariedade e participação nas atividades. Estava 

estipulado um limite de doze participantes, mas, apenas três dos quais concluíram 

todas as etapas, sendo considerados, portanto, o grupo referencial para o estudo. 

 

3.4 Categorias de Análise 

 As categorias foram relacionadas e definidas a partir das concepções de 

Galperin, em quem se apoia essa pesquisa quanto ao ensino e formam definidas 

conforme Marcelino Júnior (2014) e estão relacionadas ao domínio da habilidade de 

explicar. 

A seguir, as categorias estão organizadas na perspectiva verificar a 

apropriação das habilidades por parte dos estudantes do grupo de estudo na etapa 

material. 

Quadro 1 - Características de algumas habilidades necessárias ao domínio da 
habilidade explicar identificada no grupo. 

Categoria Focos de Análise M 

Definir - É expressar verbalmente o conceito 
mediante as características ou propriedades 
essenciais dos objetos e fenômenos assim 
como os nexos e relações entre eles, ou seja, 
as características e relações que distinguem 
o objeto ou fenômeno de todos os demais 
objetos. A definição de conceitos contribui 
para sistematizar, consolidar e aperfeiçoar as 
habilidades associadas ao nível de 
familiarização, como a categorização, a 
identificação e a classificação. A habilidade 
de definir também contempla a possibilidade 
de ir se desenvolvendo a capacidade de o 
estudante realizar a operação de síntese. 

Que o estudante seja capaz de 
expressar verbalmente o conceito 
mediante as características ou 
propriedades essenciais dos objetos e 
fenômenos assim como os nexos e 
relações entre eles, ou seja, as 
características e relações que 
distinguem o objeto ou fenômeno de 
todos os demais objetos.  

 

Identificar - É estabelecer a identidade de 
um objeto com base nas características 
necessárias e suficientes para que ele seja o 
que é. A identificação se expressa por meio 
de um conceito, auxiliando na sua 
sistematização. 

Que o estudante seja capaz de 
estabelecer a identidade de um objeto 
com base nas características 
necessárias e suficientes para que ele 
seja o que é. Utilizando-se de um 
conceito que auxilia na sua 
sistematização. 

 

Comparar - Corresponde ao destaque das 
semelhanças e diferenças, ou seja, à 

Que o estudante seja capaz de 
encontrar as semelhanças e diferenças, 

 



50 
 

 

determinação de padrões de comparação na 
dependência do objetivo específico proposto. 
O domínio desta habilidade pluraliza a 
análise, pois envolve maior rapidez e 
dinamicidade da observação e definição, 
aumentando a automatização com que se 
executam essas ações. 

ou seja, à determinação de padrões de 
comparação na dependência do 
objetivo específico proposto.  

Caracterizar - É singularizar, individualizar, 
particularizar, ou seja, determinar 
exatamente as características do objeto de 
estudo que permitem diferenciá-lo dos 
demais. 

Que o estudante seja capaz de 
singularizar, individualizar, 
particularizar, ou seja, determinar 
exatamente as características do objeto 
de estudo que permitem diferenciá-lo 
dos demais. 

 

Classificar - É agrupar dividindo os objetos, 
fenômenos, feitos ou processos tantas vezes 
quanto se encontre diferenças entre eles, 
pois cada uma dessas diferenças traz a 
possibilidade de ser adotada como um 
critério de classificação. 

Que o estudante seja capaz de agrupar 
dividindo os objetos, fenômenos, feitos 
ou processos tantas vezes quanto se 
encontre diferenças entre eles.  

 

 Categoria evidenciada. 
Convencionamos a simbologia M para a estudante Marinês. 

Fonte:  Marcelino Junior 2014. 

A seguir estão organizadas as categorias na perspectiva verificar a apropriação 

das habilidades por parte dos estudantes do grupo de estudo na etapa verbal externa, 

ainda conforme Marcelino Junior (2014). 

Quadro 2 - Características de habilidades necessárias ao domínio da habilidade 
explicar evidenciadas individualmente na etapa Verbal Externa. 

Categoria Focos de Análise G L M 

Definir - É expressar verbalmente o conceito 
mediante as características ou propriedades 
essenciais dos objetos e fenômenos assim 
como os nexos e relações entre eles, ou seja, 
as características e relações que distinguem o 
objeto ou fenômeno de todos os demais 
objetos. A definição de conceitos contribui 
para sistematizar, consolidar e aperfeiçoar as 
habilidades associadas ao nível de 
familiarização, como a categorização, a 
identificação e a classificação. A habilidade de 
definir também contempla a possibilidade de 
ir se desenvolvendo a capacidade de o 
estudante realizar a operação de síntese. 

Que o estudante seja capaz de 
expressar verbalmente o 
conceito mediante as 
características ou 
propriedades essenciais dos 
objetos e fenômenos assim 
como os nexos e relações 
entre eles, ou seja, as 
características e relações que 
distinguem o objeto ou 
fenômeno de todos os demais 
objetos 

   

Identificar - É estabelecer a identidade de um 
objeto com base nas características 
necessárias e suficientes para que ele seja o 
que é. A identificação se expressa por meio 
de um conceito, auxiliando na sua 
sistematização. 

Que o estudante seja capaz de 
estabelecer a identidade de 
um objeto com base nas 
características necessárias e 
suficientes para que ele seja o 
que é. Utilizando-se de um 
conceito que auxilia na sua 
sistematização. 

   

Comparar - Corresponde ao destaque das 
semelhanças e diferenças, ou seja, à 
determinação de padrões de comparação na 

Que o estudante seja capaz de 
encontrar as semelhanças e 
diferenças, ou seja, à 
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dependência do objetivo específico proposto. 
O domínio desta habilidade pluraliza a 
análise, pois envolve maior rapidez e 
dinamicidade da observação e definição, 
aumentando a automatização com que se 
executam essas ações. 

determinação de padrões de 
comparação na dependência 
do objetivo específico 
proposto.  

Caracterizar - É singularizar, individualizar, 
particularizar, ou seja, determinar exatamente 
as características do objeto de estudo que 
permitem diferenciá-lo dos demais. 

Que o estudante seja capaz de 
singularizar, individualizar, 
particularizar, ou seja, 
determinar exatamente as 
características do objeto de 
estudo que permitem 
diferenciá-lo dos demais. 

   

Classificar - É agrupar dividindo os objetos, 
fenômenos, feitos ou processos tantas vezes 
quanto se encontre diferenças entre eles, pois 
cada uma dessas diferenças traz a 
possibilidade de ser adotada como um critério 
de classificação. 

Que o estudante seja capaz de 
agrupar dividindo os objetos, 
fenômenos, feitos ou 
processos tantas vezes 
quanto se encontre diferenças 
entre eles. 

   

 Categoria evidenciada. 
Convencionamos a simbologia G para estudante Gonzaga, L para estudante Lia e M para estudante 

Marinês. 

Fonte Marcelino Junior (2014). 

A seguir, estão organizadas as categorias na perspectiva verificar a 

apropriação das habilidades por parte dos estudantes do grupo de estudo na etapa 

do plano mental, conforme Marcelino Junior (2014). 

Quadro 3 - Características de habilidades necessárias ao domínio da habilidade 
explicar evidenciadas individualmente na etapa do Plano Mental. 

Categoria Focos de Análise G L M 

Definir - É expressar verbalmente o conceito 
mediante as características ou propriedades 
essenciais dos objetos e fenômenos assim 
como os nexos e relações entre eles, ou seja, 
as características e relações que distinguem o 
objeto ou fenômeno de todos os demais 
objetos. A definição de conceitos contribui 
para sistematizar, consolidar e aperfeiçoar as 
habilidades associadas ao nível de 
familiarização, como a categorização, a 
identificação e a classificação. A habilidade de 
definir também contempla a possibilidade de 
ir se desenvolvendo a capacidade de o 
estudante realizar a operação de síntese. 

Que o estudante seja capaz de 
expressar verbalmente o 
conceito mediante as 
características ou 
propriedades essenciais dos 
objetos e fenômenos assim 
como os nexos e relações 
entre eles, ou seja, as 
características e relações que 
distinguem o objeto ou 
fenômeno de todos os demais 
objetos.  

   

Identificar - É estabelecer a identidade de um 
objeto com base nas características 
necessárias e suficientes para que ele seja o 
que é. A identificação se expressa por meio 
de um conceito, auxiliando na sua 
sistematização. 

Que o estudante seja capaz de 
estabelecer a identidade de 
um objeto com base nas 
características necessárias e 
suficientes para que ele seja o 
que é. Utilizando-se de um 
conceito que auxilia na sua 
sistematização. 
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Comparar - Corresponde ao destaque das 
semelhanças e diferenças, ou seja, à 
determinação de padrões de comparação na 
dependência do objetivo específico proposto. 
O domínio desta habilidade pluraliza a 
análise, pois envolve maior rapidez e 
dinamicidade da observação e definição, 
aumentando a automatização com que se 
executam essas ações. 

Que o estudante seja capaz de 
encontrar as semelhanças e 
diferenças, ou seja, à 
determinação de padrões de 
comparação na dependência 
do objetivo específico 
proposto.  

   

Caracterizar - É singularizar, individualizar, 
particularizar, ou seja, determinar exatamente 
as características do objeto de estudo que 
permitem diferenciá-lo dos demais. 

Que o estudante seja capaz de 
singularizar, individualizar, 
particularizar, ou seja, 
determinar exatamente as 
características do objeto de 
estudo que permitem 
diferenciá-lo dos demais. 

   

Classificar - É agrupar dividindo os objetos, 
fenômenos, feitos ou processos tantas vezes 
quanto se encontre diferenças entre eles, pois 
cada uma dessas diferenças traz a 
possibilidade de ser adotada como um critério 
de classificação. 

Que o estudante seja capaz de 
agrupar dividindo os objetos, 
fenômenos, feitos ou 
processos tantas vezes 
quanto se encontre diferenças 
entre eles 

   

 Categoria evidenciada. 
Convencionamos a simbologia G para estudante Gonzaga, L para estudante Lia e M para estudante 

Marinês. 

Fonte: Marcelino Junior (2014). 

As habilidades relativas aos conceitos de pontos de fusão e ebulição presente 

nos PCN+ (BRASIL, 2002), de acordo com os quadros 4, 5 e 6. 

As categorias abaixo foram definidas a partir dos PCN+ (BRASIL, 2002) e estão 

organizadas na perspectiva verificar apropriação das habilidades por parte dos 

estudantes do grupo de estudo na etapa material. 

Quadro 4 – Características de habilidades necessárias ao domínio aos conceitos de 

pontos de fusão e ebulição, constantes nos PCN+ evidenciadas no grupo, na etapa 

Material. 

Categoria Foco de análise M 

H4 - Confrontar diferentes interpretações de 
senso comum e científicas sobre práticas 
sociais, como forma de produção e hábitos 
pessoais, como higiene e alimentação 

Se estudante é capaz de confrontar 
diferentes interpretações de senso 
comum e científicas sobre práticas 
sociais cotidianas. 

 

H27 - Analisar e prever fenômenos ou 
resultados de experimentos científicos, 
organizando e sistematizando informações 
dadas.  

Se o estudante é capaz de analisar e 
prever fenômenos ou resultados de 
experimentos científicos, organizando e 
sistematizando informações dadas. 

 

H30 - Selecionar métodos ou procedimentos 
próprios das ciências naturais que 
contribuam para diagnosticar ou solucionar 
problemas de ordem social, econômica ou 
ambiental.  

Se o estudante é capaz de relacionar 
métodos ou procedimentos próprios das 
ciências naturais que contribuam para 
diagnosticar ou solucionar problemas de 
ordem social, econômica ou ambiental.  

 

H32 - Reconhecer grandezas significativas, 
etapas e propriedades térmicas dos 
materiais relevantes para analisar e 

Se o estudante é capaz de reconhecer, 
analisar e compreender os processos 
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compreender os processos de troca de calor 
presentes nos sistemas naturais e 
tecnológicos.  

de troca de calor presentes nos 
sistemas naturais e tecnológicos. 

H36 - Reconhecer e utilizar códigos e 
nomenclatura da química para caracterizar 
materiais substância e transformações 
químicas e identificar suas propriedades.  

Se o estudante é capaz de reconhecer 
e utilizar códigos e nomenclatura da 
química para caracterizar 
transformações, materiais, substância e 
identificar suas propriedades. 

 

H11 - Utilizar terminologia científica 
adequada para descrever situações 
cotidianas apresentadas de formas 
diferentes.  

Se o estudante é capaz de utilizar 
terminologia científica adequada para 
descrever situações cotidianas. 

 

H26 - Relacionar informações apresentadas 
em diferentes formas de linguagem e 
representações usadas na ciência, como 
textos discursivo, gráficos tabelas, relações 
matemáticas ou linguagens simbólicas.  

Se o estudante é capaz de relacionar 
informações apresentadas em 
diferentes formas de linguagem e 
representações usadas na ciência.  

 

 Categoria evidenciada. 
Convencionamos a simbologia M para etapa material. 

Fonte: PCN+ (2002). 

As categorias abaixo foram definidas a partir dos PCN+ (2002) e estão 

organizadas na perspectiva verificar apropriação das habilidades por parte de cada 

estudante do grupo de estudo na etapa verbal externa. 

Quadro 5 – Características de habilidades necessárias ao domínio aos conceitos de 

pontos de fusão e ebulição, constantes nos PCN+ evidenciadas individualmente, na 

etapa Verbal Externa. 

Categoria Foco de análise G L M 

H4 - Confrontar diferentes interpretações de 
senso comum e científicas sobre práticas 
sociais, como forma de produção e hábitos 
pessoais, como higiene e alimentação 

Se estudante é capaz de 
confrontar diferentes 
interpretações de senso comum 
e científicas sobre práticas 
sociais cotidianas. 

   

H27 - Analisar e prever fenômenos ou 
resultados de experimentos científicos, 
organizando e sistematizando informações 
dadas.  

Se o estudante é capaz de 
analisar e prever fenômenos ou 
resultados de experimentos 
científicos, organizando e 
sistematizando informações 
dadas. 

   

H30 - Selecionar métodos ou procedimentos 
próprios das ciências naturais que 
contribuam para diagnosticar ou solucionar 
problemas de ordem social, econômica ou 
ambiental.  

Se o estudante é capaz de 
relacionar métodos ou 
procedimentos próprios das 
ciências naturais que contribuam 
para diagnosticar ou solucionar 
problemas de ordem social, 
econômica ou ambiental.  

   

H32 - Reconhecer grandezas significativas, 
etapas e propriedades térmicas dos 
materiais relevantes para analisar e 
compreender os processos de troca de calor 
presentes nos sistemas naturais e 
tecnológicos.  

Se o estudante é capaz de 
reconhecer, analisar e 
compreender os processos de 
troca de calor presentes nos 
sistemas naturais e 
tecnológicos. 
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H36 - Reconhecer e utilizar códigos e 
nomenclatura da química para caracterizar 
materiais substância e transformações 
químicas e identificar suas propriedades.  

Se o estudante é capaz de 
reconhecer e utilizar códigos e 
nomenclatura da química para 
caracterizar transformações, 
materiais, substância e 
identificar suas propriedades. 

   

H11 - Utilizar terminologia científica 
adequada para descrever situações 
cotidianas apresentadas de formas 
diferentes.  

Se o estudante é capaz de 
utilizar terminologia científica 
adequada para descrever 
situações cotidianas. 

   

H26 - Relacionar informações apresentadas 
em diferentes formas de linguagem e 
representações usadas na ciência, como 
textos discursivo, gráficos tabelas, relações 
matemáticas ou linguagens simbólicas.  

Se o estudante é capaz de 
relacionar informações 
apresentadas em diferentes 
formas de linguagem e 
representações usadas na 
ciência.  

   

 Categoria evidenciada. 
Convencionamos a simbologia G para estudante Gonzaga, L para estudante Lia e M para estudante 

Marinês. 
Fonte: PCN+ (2002). 

 

 As categorias abaixo foram definidas a partir dos PCN+ (BRASIL, 2002) e estão 

organizadas na perspectiva verificar apropriação das habilidades por parte de cada 

estudante do grupo de estudo na etapa do plano mental. 

Quadro 6 – Características de habilidades necessárias ao domínio aos conceitos de 

pontos de fusão e ebulição, constantes nos PCN+ evidenciadas na etapa do Plano 

Mental. 

Categoria Foco de análise G L M 

H4 - Confrontar diferentes interpretações 
de senso comum e científicas sobre 
práticas sociais, como forma de produção 
e hábitos pessoais, como higiene e 
alimentação 

Se estudante é capaz de confrontar 
diferentes interpretações de senso 
comum e científicas sobre práticas 
sociais cotidianas. 

   

H27 - Analisar e prever fenômenos ou 
resultados de experimentos científicos, 
organizando e sistematizando 
informações dadas.  

Se o estudante é capaz de analisar 
e prever fenômenos ou resultados 
de experimentos científicos, 
organizando e sistematizando 
informações dadas. 

   

H30 - Selecionar métodos ou 
procedimentos próprios das ciências 
naturais que contribuam para 
diagnosticar ou solucionar problemas de 
ordem social, econômica ou ambiental.  

Se o estudante é capaz de 
relacionar métodos ou 
procedimentos próprios das 
ciências naturais que contribuam 
para diagnosticar ou solucionar 
problemas de ordem social, 
econômica ou ambiental.  

   

H32 - Reconhecer grandezas 
significativas, etapas e propriedades 
térmicas dos materiais relevantes para 
analisar e compreender os processos de 
troca de calor presentes nos sistemas 
naturais e tecnológicos.  

Se o estudante é capaz de 
reconhecer, analisar e compreender 
os processos de troca de calor 
presentes nos sistemas naturais e 
tecnológicos. 
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H36 - Reconhecer e utilizar códigos e 
nomenclatura da química para 
caracterizar materiais substância e 
transformações químicas e identificar 
suas propriedades.  

Se o estudante é capaz de 
reconhecer e utilizar códigos e 
nomenclatura da química para 
caracterizar transformações, 
materiais, substância e identificar 
suas propriedades. 

   

H11 - Utilizar terminologia científica 
adequada para descrever situações 
cotidianas apresentadas de formas 
diferentes.  

Se o estudante é capaz de utilizar 
terminologia científica adequada 
para descrever situações 
cotidianas. 

   

H26 - Relacionar informações 
apresentadas em diferentes formas de 
linguagem e representações usadas na 
ciência, como textos discursivo, gráficos 
tabelas, relações matemáticas ou 
linguagens simbólicas.  

Se o estudante é capaz de 
relacionar informações 
apresentadas em diferentes formas 
de linguagem e representações 
usadas na ciência.  

   

 Categoria evidenciada. 
Convencionamos a simbologia G para estudante Gonzaga, L para estudante Lia e M para estudante 

Marinês. 
Fonte: PCN+ (2002). 

 

3.5 Instrumentais de pesquisa 

 Para coleta de dados lançamos mão de dois instrumentos, observação 

participante que segundo Spradley (1980) A observação participante é uma técnica 

utilizada na investigação que além da descrição detalhada dos componentes de uma 

situação tem como objetivos permitir que o sentido, a orientação e a dinâmica de cada 

momento sejam identificados. E entrevista semiestruturada, Pádua (2004) ressalta as 

características peculiares desta entrevista que parte de um conjunto de questões 

básicas referentes ao tema, mas tem preparada uma pauta cujo objetivo é permitir e 

até se necessário instigar ao entrevistado verbalizar livremente sobre o tema.  

 A metodologia foi desenvolvida com base na elaboração de unidades didáticas 

com o objetivo de trabalhar os conceitos de pontos de fusão e ebulição. Na unidade 

didática, o professor planeja o ensino de conceitos científicos através da reflexão 

sobre seus conhecimentos pedagógicos, suas experiências de vida e suas 

concepções ideológicas. Segundo Núñez (2012, p. 154),  

“Al planificar una unidad didáctica el profesor moviliza un conjunto de 
conocimientos profesionales, sus experiencias prácticas, sus 
concepciones ideológicas sobre la sociedad, la educación y sus 
creencias sobre el currículo y la enseñanza”. 

Assim, as atividades de aprendizagem que foram desenvolvidas com os alunos 

do EJA aconteceram dentro de uma unidade didática que tratou dos conceitos 

químicos presentes na temática cotidiana. Para isso, seguimos como desenho 
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metodológico as etapas de formação de conceitos segundo Galperin (1965) e Talizina 

(1988). 

3.6 As Etapas de Formação das Ações Mentais 

O processo de internalização da ação deve percorrer etapas, descritas na 

sequência, a fim de que a aprendizagem se inicia por aspectos externos ligados à 

ação e a linguagem e atinja um nível interno, mental e abstrato. 

  

3.6.1 Motivacional 

A primeira etapa é relativa ao processo de motivação dos alunos, foi realizada 

com objetivo de promover significado para os conceitos de pontos de fusão e ebulição. 

O professor questionou aos estudantes, sobre o preço do botijão de gás e após os 

comentários dos mesmos passou o vídeo citar o vídeo. Em seguida, os estudantes se 

pronunciaram sobre as formas que estes economizam gás.  

Ao fim desta etapa, o professor destacou que os estudantes deveriam se 

concentrar em resolver um problema: Como economizar gás de cozinha através do 

conhecimento de uma propriedade física específica das substâncias? 

Em um segundo momento, antes da terceira etapa, foi trabalhado um texto com 

a mesma temática e os alunos foram para a cozinha com o professor para ver como 

se faz batata doce cozida-frita. 

 

3.6.2 Formação da Base Orientadora da Ação 

Para Galperin (1959), é a Base Orientadora da Ação (BOA) que determina as 

condições necessárias para que a ação desejada seja executada rápida e correta. 

A fim de avaliar a qualidade de uma BOA, Talízina (1988) sugere que utilizemos 

três critérios: o caráter generalizado, a plenitude e seu modo de obtenção. 

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

condições essenciais para construção do objeto de estudo. E pode se apresentar de 

forma particular, quando a orientação se restringe a execução de uma única tarefa e 

de forma generalizada 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. Deste modo, a orientação pode ser incompleta, o que pode ocasionar um 

grande número de erros durante a execução da ação ou completa, introduzindo as 
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condições necessárias e suficientes para que o aluno possa realizar corretamente as 

ações. 

Quanto ao modo de obtenção da BOA, ela pode ser elaborada pelo professor 

e entregue pronta ao aluno ou pelo estudante com a ajuda do professor e seus 

colegas. 

 Segundo Galperin (1988), a forma mais eficiente para o processo de 

assimilação de um conceito é que a BOA seja generalizada, completa e deve ser 

elaborada pelo estudante com ajuda do professor e de seus colegas. Essa BOA é 

caracterizada como uma BOA tipo III. 

 Porém, a BOA elaborada para a turma neste presente trabalho é caracterizada 

como BOA tipo IV. Sendo esta também generalizada e completa, mas, elaborada pelo 

professor e entregue aos estudantes. O que lhes confere um grau de independência 

menor, mas, sem prejuízo na qualidade da aprendizagem desenvolvida pelos 

estudantes. 

 Nesta etapa, os alunos recebem as explicações necessárias sobre o objetivo 

da ação e sobre as características do objeto de estudo presente na ação, os pontos 

de referência, as orientações e condições para o cumprimento correto da ação. 

Constituem os fundamentos para a elaboração da Base Orientadora da Ação por parte 

do aluno. Esta etapa se reveste de grande importância uma vez que procura mostrar 

os elementos necessários e suficientes para o cumprimento da ação.  

 Em nosso caso os alunos tinham como objetivo, compreender a propriedade 

física das substâncias que justifica o fato de podermos baixar fogo quando a água 

ferve e mesmo assim, manter o tempo de cozimento. A BOA foi preparada com as 

orientações que o professor achou necessário para o cumprimento dessa ação. 

O desempenho dos estudantes nas etapas seguintes servirá para avaliação de 

sua performance nesta etapa. Pois, se não compreenderem as orientações desta 

etapa não conseguirão executar de forma satisfatória as próximas etapas. 

 

3.6.3 Terceira etapa: formação da ação no plano material ou materializado 

 A terceira etapa corresponde à forma material ou materializada da ação. Neste 

momento, o aluno entra em contato com objeto da atividade de estudo. Se o objeto 

de estudo for o próprio objeto da ação, essa etapa é apresentada como material, mas, 

se o objeto de estudo for representado por um modelo que contenha aspectos 
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essenciais do objeto de estudo podemos chama-la de materializada. (GALPERIN, 

1965; TALÍZINA, 1988). 

 Os estudantes foram separados em grupos com três integrantes e receberam 

uma ficha de orientação para trabalhar com um experimento. Aqui tivemos que fazer 

uma adaptação, o correto seria que todos os grupos trabalhassem o experimento, 

pois, segundo a teoria de Galperin o estudante deve ter a oportunidade de iniciar a 

aprendizagem pelo seu conteúdo material ou materializado auxiliado pelos 

componentes de execução. Porém, as condições apresentadas na escola limitaram o 

número de experimentos que poderiam ser executados com segurança. 

 Primeiro, a escola não tinha um laboratório com bancadas fixas e de material 

não inflamável. Segundo, eu não tinha condições de fornecer Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), como batas, óculos de proteção e luvas, o que impediu que 

pudéssemos trabalhar com lamparina a gás ou bico de Bunsen, pois, um acidente 

poderia propagar as chamas e queimar um ou mais estudantes.  Assim, a opção foi 

pela chapa de aquecimento que ainda tinha a vantagem de poder manter uma 

agitação automática.  

 Porém, a chapa de aquecimentos destaca outra limitação da escola é que na 

época tinha apenas uma tomada por sala. O uso dos chamados benjamins 

normalmente já é perigoso, mas, como chapas aquecedoras são aparelhos de alta 

potência o uso de gambiarras, neste caso, torna-se ainda mais arriscado. Além do 

mais não seria seguro de forma alguma um emaranhado de fios cruzando a sala de 

um lado para outro. 

 Optamos então por apenas um experimento realizado por um grupo que 

passou para os demais as informações através de suas observações dando as 

descrições do que estava ocorrendo e os valores de temperatura a cada momento 

necessário. Os outros grupos também possuíam a ficha e podiam intervir fazendo 

perguntas ou sugerindo ações para o grupo que estava próximo ao experimento.  O 

professor permaneceu próximo ao experimento, como um mediador, orientador e 

quando necessário fazendo correções e instigando com perguntas.  

 A ficha foi respondida a partir das observações dos estudantes e de suas 

próprias instruções de procedimento sem nenhuma alusão aos conceitos de ponto de 

fusão e ebulição.  Ao fim eles responderam à pergunta da situação-problema: É 

possível baixar a chama do fogão quando a água ferve, sem prejuízo ao tempo de 

cozimento? 
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 Na aula seguinte foi realizado outro experimento com o objetivo de observar o 

comportamento da naftalina tanto sob aquecimento quanto resfriamento. O 

experimento foi realizado obedecendo aos mesmos princípios e procedimentos do 

anterior, mas, com outra ficha de orientação e com uma pergunta diferente: Por que o 

gelo só esquenta após derreter? 

 

Quadro 7 – Conceito trabalhado e ações realizadas durante a aplicação da BOA.  

Conceito Ações 

As Propriedade 

específicas da 

matéria pontos de 

fusão e ebulição. 

Expor situações da vida cotidiana em que os conceitos podem ser aplicados. 

Confrontar interpretações senso comum e científicas.  

Fazer com que os estudantes reconheçam, grandezas significativas e etapas 

relevantes para compreender o processo de troca de calor durante à mudança de 

estado físico. 

Reconhecer e utilizar códigos da química criados para caracterizar as substâncias. 

Verificar o comportamento da matéria quanto à processos de troca de calor 

durante a mudança de estado físico. 

Encontrar procedimentos próprios da ciência mediados pelos conceitos de pontos 

de fusão e ebulição que contribuam para solucionar problemas que afetem os 

estudantes. 

Fornecer dados para que os estudantes organizem afim de que possam analisar 

ou prever fenômenos que envolvam os conceitos de pontos de fusão e ebulição. 

Fonte: O Autor (2018) 

Ao final os estudantes preencheram um quadro, cujo objetivo era chegar às 

invariantes relativas aos pontos de fusão e ebulição.  

3.6.4 Quarta etapa: formação da ação no plano da linguagem externa 

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

desenvolvimento mental, pois, permite que a ação se converta em uma ação teórica, 

fundamentada em conceitos verbais. Assim, ela se torna um caminho para a 

compreensão da atividade e a palavra como instrumento essencial para a 

internalização do conceito. 

Segundo Galperin (1965), à medida que o estudante 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.  
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Na etapa de forma verbal externa, a palavra é utilizada como um meio de 

promover a generalização, assumindo assim uma nova função, a qual corresponde a 

uma etapa superior em relação à forma material. Para isso, todos os elementos que 

compõem a ação devem está na forma verbal - operações, estratégias, conceitos, 

planos.  

Antes de iniciar a etapa verbal propriamente dita os estudantes resolveram em 

grupo, uma ficha de exercícios. Os grupos formados na etapa anterior foram mantidos. 

Todos os estudantes estavam posse do quadro de invariantes e podiam contar com a 

orientação do professor. Eles resolveram questões que apresentam alguns casos 

típicos do conteúdo de ponto de fusão e ebulição e envolveram gráficos, tabelas e 

outras formas de apresentação. Como regra as questões não poderiam ser resolvidas 

de forma individual. Caso houvesse discordância sobre as respostas, os estudantes 

deveriam chamar o professor para participar do debate. Quando chamado, o professor 

não respondia à questão propriamente dita apenas orientava no sentido que 

buscassem a solução alicerçados na essência do conceito estudado. 

Após a resolução da ficha de exercícios o professor passou nos grupos e pediu 

explicações individuais, sobre algumas questões, à cada integrante dos grupos. Nesta 

fase eles não contavam mais com o auxílio externo da BOA e utilizaram a palavra para 

chegar a solução da questão que foi anteriormente resolvida com auxílio das 

orientações da BOA. Como as palavras selecionadas para as explicações têm 

significados eles adquiriram uma maior compreensão dos conceitos utilizados para 

chegarem às respostas.  

3.6.5 Quinta etapa: formação da ação no plano mental 

Diz respeito à formação da ação na linguagem interna. Tem um caráter 

automatizado e se caracteriza pelo fato de ser inacessível a observação, ou seja, é o 

ato do pensamento propriamente dito. Nesta etapa, os alunos conseguem responder 

ao problema logo que recebem uma informação apropriada, pois, a ação foi 

transformada numa imagem mental, ou seja, num conceito. Agora a ação é executada 

mentalmente com a ajuda dessas imagens e conceitos os quais representam a 

realidade.  

 O aluno de forma independente dirige suas ações criando estratégias para a 

resolução de novas atividades que estão fora dos limites de generalização. Segundo 
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Perrenoud (1999), para avaliar os estudantes deve ocorrer pela regulamentação dos 

seus próprios processos de pensamento. 

 Esta etapa será avaliada através de novas atividades individuais que serão 

disponibilizadas aos alunos em formato de questões abertas para que os mesmos 

possam responder para avaliar capacidade de generalização e plenitude dos 

conceitos que os alunos obtiveram.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

4.1 Etapa motivacional 

 Segundo Núñez e Pacheco (1998), o objetivo desta etapa é a procura da 

motivação interna, direcionada à busca pelo conhecimento. Inicialmente foi 

apresentada uma situação-problema que remeteu a um procedimento cotidiano 

simples que gera economia de gás, inseridas em momentos posteriores outras 

situações, dentro no mesmo contexto familiar foram apresentadas. Ainda, Núñez e 

Ramalho (1998) destacam que essa etapa deve estar presente durante toda unidade 

didática. 

 Eis a situação3: 

 

 Uma família tinha duas fontes de renda: a do pai que se chamava Antônio, 

motoboy autônomo e a da mãe, dona Raquel, que fazia quentinhas para pessoas que 

trabalhavam fora. O pai também participava dessa atividade, pois ele é que entregava 

as quentinhas, na hora do almoço, para os clientes da esposa. 

 Em um dia de pouco trabalho, o Antônio chegou mais cedo em casa e foi logo 

subindo a chama do fogão. Vendo isso, Raquel se apressou baixou o fogo novamente 

e reclamou:  

- Você tá doido Toinho, com o preço do gás nas alturas, agente sem poder subir 

o preço da marmita, por causa da concorrência e você ainda quer cozinhar em fogo 

alto. - Antônio protestou:  

- Assim vai demorar demais e eu vou chegar atrasado nos clientes.  - Raquel 

foi logo explicando.  

- Há não tem nada a ver, depois que ferve, pode baixar o fogo que a comida 

fica pronta no mesmo tempo. - Antônio não se conformou.  

- Quem te disse isso? Você tem provas? - Raquel respondeu.   

- Eu cozinho desde de pequena e nunca atrasei a comida por ter usado o fogo 

baixo, depois que a água ferve. - Antônio insistiu.  

- Eu perguntei se você tem prova. Explica na ciência isso que você tá falando. 

Você não tá estudando no EJA? 

                                                
3 Fonte: O Autor. 
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 Após ler o texto, em voz alta, o professor questionou os estudantes sobre o 

desafio de Antônio que envolve o conceito de ponto de ebulição e estimulou que eles 

apresentassem suas ideias.  

 Os estudantes foram aos poucos colocando as suas ideias sobre o conceito de 

ponto de ebulição. Uma das estudantes disse que nas tarefas de cozimento, quando 

a água dos alimentos já estava em ebulição ela diminuía a chama. Tal ação foi feita 

muito mais por orientação da mãe, para não gastar gás do que por domínio do 

conhecimento científico. Outro aprendiz disse que não via vantagem nenhuma, pois, 

se baixasse o fogo iria demorar mais para cozinhar. A primeira estudante retrucou 

afirmando que o tempo era o mesmo ou se era diferente não dava para perceber. 

Outros colegas entraram no debate, em apoio a um lado ou a outro, mas, a maioria 

declarou que já tinha ouvido falar que podia baixar o fogo para economizar gás quando 

a água do cozimento fervia, mas, que na prática acabava esquecendo e cozinhando 

em fogo alto. Poucos tinham realmente o hábito de baixar o fogo após a água ferver. 

O professor destacou que o objetivo da aula era justamente verificar se realmente 

poderíamos economizar gás baixando o fogo assim que a água do cozimento ferve e 

não perder tempo com isso.  

Talízina (2000) evidencia que a etapa motivacional deve conter situações-

problema que possam ser resolvidas ou explicadas a partir da disciplina em estudo. 

No caso, utilizamos os conceitos de pontos de fusão e ebulição da Química para 

explicar porque economizamos gás quando baixamos o fogo após a água do 

cozimento ferver e não perdemos tempo com isso.  

4.2 Etapa da BOA 

 Para Galperin (1989), o entendimento do objeto de estudo precede ao processo 

de internalização de conceitos. Devem-se ressaltar inicialmente as características 

materiais ou materializadas desse objeto, a fim de que os estudantes possam às 

utilizar em uma ação futura. 

 A BOA que foi preparada teve como objetivo a mediação entre as ações dos 

estudantes e as resoluções das situações-problema, teve características que 

remeteram uma orientação do tipo IV4. Talizina (1988) aponta como vantagens de 

uma orientação do terceiro tipo proporcionar uma ação futura com poucos erros, 

                                                
4 Essa BOA tipo IV é preparada pelo professor, mas, como a BOA tipo III é completa e generalizada. 
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rápida e com ampla possibilidade de transferência de informações para construção de 

conhecimentos. 

 A BOA tipo IV tem a desvantagem de os estudantes possuírem um grau de 

independência menor, mas, apresenta as mesmas características quanto ao grau de 

generalidade e plenitude, atendendo, portanto, as demandas do estudo, por também 

proporcionar uma ação futura, com poucos erros, rápida e com ampla possibilidade 

de transferência de informações para construção de conhecimentos.  

A seguir, a partir da etapa material estaremos analisando a aplicação da 

referida BOA. 

 

4.3 Etapa material 

Na sequência foi resgatada a pergunta da situação-problema, no intuito de 

estabelecer as condições necessárias para que os estudantes iniciassem suas 

participações, no sentido de elucidação da mesma. A saber:  

 Como comprovar cientificamente se baixar a chama do fogão, após a água do 

alimento ferver, irá economizar gás sem perda de tempo no cozimento? 

 Para responder à pergunta, foi proposto aos estudantes um experimento que 

buscava observar o comportamento da acetona quando aquecida em um determinado 

intervalo de temperatura.  

Na etapa material ou materializada o estudante é posto em contato com o 

objeto de estudo e deve agir sobre ele através das invariantes e operações adquiridas 

pela BOA. De acordo com Galperin (1989), esta etapa é a primeira onde o conceito 

começa a ser formado e representa a materialidade do fenômeno estudado. 

O objetivo era responder em grupo às questões presentes em uma ficha que 

continha um roteiro experimental, observando as orientações e procedimentos de 

cada etapa5. O grupo foi orientado que nenhuma das questões fosse respondida de 

forma individual e que a resposta deveria ser dada apenas quando os três integrantes 

do grupo concordassem. 

 Os estudantes foram organizados em grupos, cada grupo com três 

componentes. Os integrantes desempenharam papéis distintos. Um deles deveria 

observar atentamente a um tubo de ensaio que continha acetona PA e alertar a seus 

                                                
5 O apêndice 1 contém um exemplar da ficha de orientação para realização de um experimento 
e resolução de exercícios sobre o aquecimento da acetona. 
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colegas para observarem transformações percebidas. Outro deveria observar a 

temperatura de dois termômetros, um imerso na água outro na acetona. Um terceiro 

dar início à contagem de tempo ao disparar o cronômetro e fazer as anotações do 

grupo na ficha que continha todas as orientações da ação. 

 Antes de iniciar o aquecimento, foi solicitado aos estudantes que descrevessem 

a amostra de acetona contida no tubo de ensaio. Com o objetivo de que eles 

observassem às condições iniciais da acetona (objeto em estudo). Núñez e Ramalho 

(2015) destacam a importância dos objetos externo para o desenvolvimento das novas 

ações mentais, pois, essas são caracteristicamente objetivas. Portanto, inicialmente a 

ação se realiza com apoio de objetos externos ao sujeito e passa por várias etapas 

até chegar ao plano mental. Obtendo-se a seguinte resposta: (Todas as respostas 

destacadas, referem-se ao grupo em estudo.) 

“Líquido transparente com cheiro forte”. 

 O experimento iniciou no instante em que a acetona, contida no tubo de ensaio, 

atingiu a temperatura de 50 0C e terminou quando a mesa atingiu 62 0C.  Os 

estudantes registraram as temperaturas da acetona e da água em intervalos de 30 s. 

De acordo com as tabelas 1 e 2, o objetivo desse registro era verificar as semelhanças 

e diferenças de temperatura das duas substâncias neste intervalo. O cronometro foi 

disparado quando a temperatura atingiu 50 0 C, portanto, T1 = 0 s, T2 = 30 s, T3 = 1 

min e assim por diante. 

Tabela 1 – Valores de temperatura da acetona registrados, pelos estudantes, durante a 
atividade. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

50 0 C 52 0 C 53 0 C 54 0 C 56 0 C 57 0 C 57 
0 C 57 0 C 57 0 C 60 0 C 62 0 C 

Fonte: O Autor (2018) 

Tabela 2 – Valores de temperatura da água registrados, pelos estudantes, durante a atividade. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

51 0 C 53 0 C 54 0 C 55 0 C 57 0 C 58 0 C 60 
0 C 62 0 C 65 0 C 68 0 C 70 0 C 

Fonte: O Autor (2018) 

Além de registrarem as temperaturas da acetona e da água em intervalos de 

tempo fixos, eles realizaram esses mesmos registros em dois momentos especiais. 

Primeiro, quando a acetona começa a entrar em ebulição. 

Neste momento eles anotaram o tempo de aquecimento do sistema, a 

temperatura da acetona e a temperatura da água (tabela 3). Assim que notassem que 
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algo diferente estava acontecendo com a acetona, não foi dito a eles qual 

fenômeno que eles deveriam observar ou explicado que ao ferver uma substância 

mantem sua temperatura constante. O objetivo não foi comprovar uma teoria ou 

conceito e sim resolver o problema contido na situação-problema apresentada na 

etapa motivacional. 

Tabela 3 – Valores anotados, pelos estudantes, do tempo de aquecimento do sistema, da 
temperatura da acetona e da temperatura da água, quando a primeira iniciou ebulição. 

 

 

 

Fonte: O Autor (2018) 

E em um segundo momento, quando estes percebessem que o tubo de ensaio, 

que continha a acetona, estava praticamente vazio. 

Tabela 4 – Valores anotados, pelos estudantes, do tempo de aquecimento do sistema, da 

temperatura da acetona e da temperatura da água, quando o tubo de ensaio que continha 

acetona, estava quase vazio. 

Tempo de aquecimento do sistema.   4 min e 10 s. 

Qual temperatura atual da acetona? 57 0 C 

Qual a temperatura atual da água? 65 0 C 

Fonte: O Autor (2018) 

Em seguida, os estudantes foram orientados a descrever a aparência da 

acetona quando eles perceberam que algo diferente estava acontecendo com a 

substância. Obtendo-se a seguinte resposta:   

“Apareceram bolhas e ela começou a ferver”. 

O objetivo desse procedimento foi destacar o fenômeno que poderia auxiliar na 

solução do problema apresentado na etapa motivacional, ressaltando as 

características do fenômeno através de uma atividade prática. Galperin (1989 c) 

esclarece que o processo construção científica de um novo conceito e o processo de 

ensino-aprendizagem de conceitos, se desenvolvem em sentidos opostos. Enquanto 

o primeiro, parte da definição teórica de um conceito para a sua comprovação prática, 

o segundo inicia-se pela sua existência prática que revela a estrutura do fenômeno e 

termina na definição teórica do conceito.  

Tempo de aquecimento do sistema.  2 min e 20 s. 

Qual temperatura atual da acetona? 57 0 C 

Qual a temperatura atual da água? 58 0 C 
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 A sequência de questões teve o objetivo de fornecer subsídios para chegar à 

solução do problema. Os estudantes foram orientados a se apoiar em suas fichas para 

chegar às soluções. Nesse estágio do processo de aprendizagem:   

1. Houve algum momento que a temperatura da água parou de subir? 

          Sim          Não. 

2. Houve algum momento que a temperatura da acetona parou de subir? 

               Sim           Não. 

3. O que estava acontecendo com a acetona, neste momento? Obtendo como 

resposta: 

“Ela estava fervendo” 

 O professor retornou oralmente ao problema: 

No texto que lemos no começo da aula, Raquel afirmou: “depois que ferve, 

pode baixar o fogo que a comida fica pronta no mesmo tempo”. Antônio a desafiou a 

provar essa afirmação “baseada na ciência” e ainda provocou afirmando que como 

aluna da EJA ela tinha que saber explicar. 

 Para auxiliar aos alunos a encontrarem a solução para o problema o professor 

deu uma dica: o que é válido para a acetona, vale para qualquer substância. 

4. Baseado no que vimos hoje, a melhor resposta que Raquel podia dar a Antônio 

e finalmente convencê-lo de que baixar a chama do fogão após a água ferver, 

realmente é uma atitude que leva à economia de gás e não atrasa o cozimento. 

Obtendo com resposta: 

“Enquanto a água ferve a temperatura dela não sobe, por isso não adianta 

deixar o fogo alto”.  

Os estudantes perceberam que uma substância mantém a temperatura 

constante quando está em ebulição (fervendo). Essa é uma característica necessária 

e suficiente para compreender o conceito, o que parece caracterizar a habilidade de 

identificar o ponto de ebulição a partir dos dados experimentais. A resposta dos 

estudantes do grupo em estudo parece evidenciar três habilidades exigidas pelos 

parâmetros curriculares nacionais da educação básica.  
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H46 - quando o grupo confronta a ideia que manter o fogo alto mesmo após a 

água do cozimento ferver, irá apressar o cozimento. H27 – No instante que os 

estudantes analisaram os resultados dos experimentos organizando os dados em 

tabelas. H32 – No momento que reconhecem uma etapa importante do processo de 

troca de calor de uma substância com o ambiente. O grupo chega a uma conclusão 

que remete a postura de economia de gás o que leva atrai a atenção para a categoria 

H30. 

Até este momento não foram definidos os conceitos de pontos de fusão e 

ebulição, os estudantes resolveram o problema apresentado tomando como base tão 

somente as características materiais do fenômeno ponto de ebulição. Através da 

atividade prática eles perceberam o fenômeno e solucionaram o problema utilizando-

se dessa percepção. 

Os estudantes foram desafiados a resolver o mesmo problema, mas agora 

através da interpretação de um gráfico.  

O objetivo desta atividade foi realçar a materialidade do conceito na forma de 

uma representação plana das grandezas tempo e temperatura. Os gráficos são 

sistemas simbólicos que como tal representam a realidade. Segundo Oliveira (1997, 

p.34), os signos “passam a ser compartilhados pelo conjunto dos membros do grupo 

social, permitindo a comunicação entre os indivíduos e o aprimoramento da interação 

social”. A Teoria das Ações Mentais está inserida no contexto de teorias sócio-

históricas que valorizam a interação social no processo de construção de conceitos. 

Vygotsky (2008) destaca a importância do processo de interação social para a 

construção de significados. 

Inicialmente, o professor construiu um gráfico utilizando os dados 

experimentais obtidos pelos estudantes e com auxílio dos valores de tempo e 

temperatura da tabela 1.  

O professor plotou os pontos em um gráfico desenhado no quadro branco da 

sala, justificando a posição de cada ponto e solicitou aos estudantes copiassem no 

espaço reservado em sua ficha.  

 

 

                                                
6 As explicações sobre as categorias de análise relativas aos conceitos de pontos de fusão e ebulição 
presentes nos PCN+ 2002 encontram-se nos quadros 4, 5 ou 6 
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 Gráfico 1 – Registro dos valores de tempo e temperatura da acetona durante o experimento.  

 

Fonte: O Autor (2018) 

 

O professor perguntou: Qual a temperatura que a acetona ferveu no 

experimento que eles tinham acabado de realizar? Obtendo como resposta: 

“57” 

 Então, ele pediu que os estudantes destacassem no gráfico a temperatura de 

57 0C e solicitou que estes ligassem todos os pontos que acabaram de marcar. O 

objetivo não revelado aos estudantes, era melhorar a comparação entre os dados 

experimentais extraídos dos instrumentos e registrados na tabela e as observações 

sobre as características da substância durante os fenômenos observados. 

Gráfico7 2 - Registro dos valores de tempo e temperatura da acetona, durante o experimento.  

 

Fonte: O Autor (2018) 

                                                
7 Embora na dissertação esteja registrado como gráfico 2, na ficha de orientação só há um gráfico 
sobre ele são executadas quatro ações. Este gráfico refere-se à segunda ação. 
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Em seguida, ele destacou a região do gráfico que se localizava exatamente à 

frente da temperatura de 57 0C, como acetona fervendo (ver gráfico 3). Ao questionar 

aos estudantes, se fazia sentido destacar aquela região como a região do gráfico 

relativa à acetona fervendo na experiência. Ele obteve como resposta: 

“sim” 

e perguntou qual eram os estados físicos da acetona antes de ferver e ao fim do 

experimento. As respostas foram dos estudantes do grupo em estudo foram: 

“líquido” e “vapor”. 

Gráfico8 3 - Registro gráfico dos valores de tempo e temperatura da acetona. 

 

 

Fonte: O Autor (2018) 

Finalmente, o professor solicitou para eles identificarem no gráfico a região 

onde a acetona estava líquida e a região onde a mesma estava na forma de vapor. 

Os estudantes solicitaram para o professor marcar as duas regiões identificadas como 

líquido e vapor. Portanto, o gráfico dos estudantes ficou com a seguinte aparência 

final.  

 

 

 

 

 

                                                
8 Embora na dissertação esteja registrado como gráfico 3, na ficha de orientação só há um gráfico 
sobre ele são executadas quatro ações. Este gráfico refere-se à terceira ação. 
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Gráfico9 4 - Registro dos valores de tempo e temperatura da acetona durante o aquecimento.  

 

 
 

Fonte: O Autor (2018) 

Nesse momento foi apresentado aos estudantes mais um problema. Antônio 

ainda podia ficar desconfiado e alegar que Raquel falou bem, mas, não provou que 

quando a água ferve ela deixa de esquentar. Se Raquel tivesse um gráfico idêntico a 

esse que você tem na ficha, como ela poderia utilizar para mostrar a Antônio que sua 

afirmação era verdadeira? 

Foi proposto que os estudantes resolvessem essa atividade durante a semana 

em reuniões na sala de aula e que eles realizassem como se fossem Raquel, 

utilizando o gráfico, para explica a Antônio. Nesse instante, eles aceitaram, porém, 

como as atividades desse dia terminaram antes do horário previsto para o término da 

aula, eles pediram para resolver logo, justificando que mesmo na escola o tempo para 

reunião é muito escasso.  

Destacamos que a atitude dos alunos de abdicar de 15 minutos de descanso 

para concluir duas atividades que poderiam ser postergadas por uma semana, às 

quais, sabiam de antemão que não valeriam nota, nos impressionou positivamente. 

Por essa razão, abdicamos do planejamento para resolver essa atividade ainda nesta 

aula. 

Para Bassan (2012), durante o processo ensino-aprendizagem seja na 

elaboração da unidade didática ou durante mediação, o professor deve ter em mente 

o desenvolvimento do estudante em sua integralidade, visando que este adquiriu 

novos conhecimentos, habilidades e capacidades, mas, que este desenvolvimento 

                                                
9 Embora na dissertação esteja registrado como gráfico 4, na ficha de orientação só há um gráfico 
sobre ele são executadas quatro ações. Este gráfico refere-se à quarta ação. 
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também contribua para o processo de humanização do sujeito em termos de formação 

de sua consciência e personalidade. 

Apesar de muitas pessoas acreditarem que a personalidade não se desenvolve 

mais a partir da idade adulta. Sendo esse pensamento respaldado em modelos 

científicos como o modelo de cinco traços de  Mc Crae e Costa (1992) que segundo 

Papalia, Olds e Feldman (2006), demonstraram que nos traços psicológicos 

estudados as pessoas mudam muito pouco após completarem trintas anos.  

Porém, também há estudos humanistas como os de Maslow, que enfatizam a 

possibilidade de um desenvolvimento positivo e saudável. Segundo esses, a pessoa 

não depende da idade ou de circunstâncias para assumir o controle de sua vida e 

promover o desenvolvimento de várias capacidades relacionadas à nossa espécie 

como escolha, criatividade e autorregulação. (PAPALAIA & OLDS, 2006). Em nossa 

opinião a escola é um lugar propício para fomentar esse desenvolvimento. 

Para auxiliar o grupo de estudantes a elaborar uma frase que justificasse o fato 

da temperatura permanecer constante durante a ebulição. O professor ressaltou que 

no gráfico que eles tinham em mão a acetona permanece com temperatura constante 

durante a ebulição da mesma. O grupo em estudo respondeu: (Como a classe estava 

com dificuldades a atividade foi organizada com o professor orientando, mas, a frase 

foi elaborada pelos estudantes.) 

“Antônio vê esse gráfico. No início a acetona era líquida ai foi ficando mais 

quente. Quando chega a 57 graus a temperatura não sobe mais. Vê tá escrito acetona 

fervendo. É igual com a água, quando ferve na comida ela não esquenta mais”. 

Desta vez, o grupo aponta para a habilidade de comparar quando relaciona o 

comportamento da acetona, ao entrar em ebulição, com o comportamento da água, 

na mesma situação. Além de identificar e caracterizar o ponto de ebulição da acetona 

ao apontar para a parte plana do gráfico. 

A habilidade H27 parece ser novamente evidenciada no instante que os 

estudantes analisaram os resultados dos experimentos organizando os dados em 

gráfico. Também a habilidade H32, no momento que reconhecem uma etapa 

importante do processo de troca de calor de uma substância com o ambiente. 

Observe que se o objetivo fosse uma análise gráfica, a resposta estaria 

incompleta, pois, a descrição dos fatos deveria continuar e relatar que a temperatura 

só voltaria a subir após todo líquido vaporizar. Mas, como o objetivo era encontrar uma 
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forma de Raquel convencer a Antônio que baixar o fogo após a água ferver economiza 

gás e não aumenta o tempo de cozimento, pode-se considerar a solução satisfatória. 

Para Talizina (2009), a orientação deve garantir a execução correta da ação, 

mas também a escolha racional da melhor forma de execução. 

Um dos objetivos na preparação da BOA era que os estudantes resolvessem 

situações-problema. A primeira situação-problema se referiu ao conceito de 

temperatura de ebulição e procurou estimular os estudantes a resolver a pergunta 

com base nas invariantes relacionadas a este conceito.  

Como o nosso estudo também envolvia o conceito de temperatura de fusão, 

fez necessário uma situação problema que fosse resolvida a partir da essência desse 

conceito. Pois caso contrário a orientação não atenderia a toda classe de fenômenos 

e prejudicaria à BOA quanto ao seu caráter generalizado. De posse das leis gerais 

sobre temperatura de fusão e ebulição os estudantes tornaram-se aptos para resolver 

toda uma classe de problemas particulares.   

Núñez (2009) cita algumas vantagens de se estimular os estudantes através 

de situações-problema, como o fato de que o conceito formado se relaciona 

diretamente a sua experiência e ao seu cotidiano, além de se associar contextos da 

criação social, científicas e tecnológicas. Ele ressalta ainda que a motivação aumenta 

quando eles percebem a utilidade prática dos conhecimentos para seu dia-a-dia.   

Situação problema10: 

No almoço de domingo, após colocar gelo no refrigerante, Antônio perguntou a Raquel 

se ela já tinha notado que o gelo demora mais para esquentar do que as outras coisas. 

Raquel achou estranho e perguntou:  

- Como assim? - Então, Antônio resolveu dar um exemplo para explicar.  

- Quando eu tirei esse refrigerante do congelador eu também tirei a caçamba 

de gelo, os dois estavam bem gelados, tanto é que eu abri o refrigerante com 

cuidado para ele não congelar, mas, agora o refrigerante esquentou e o gelo 

continua frio. - Raquel disse que isso era porque o gelo estava derretendo e 

mostrou a jarra com gelo e água. Antônio perguntou:  

- Tá, eu sei que o gelo derrete, mas, não sabia que isso tinha haver com ele 

demorar para esquentar.  

O professor então transmitiu o problema que deveria ser resolvido para a turma:  

                                                
10 Fonte: O Autor (2018). 
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A explicação de Raquel a princípio parece estranha, mas será que está 

adequada?  

Nosso problema é saber porque o gelo demora tanto para esquentar. 

Como o já destacado anteriormente para Núñez e Ramalho (2015), as ações 

mentais se caracterizam pela objetividade e se inicializam a partir do apoio de objetos 

externos. Porém, é importante não confundir a teoria de Galperin com o pensamento 

empírico, que segundo Davydov (1988) é um pensamento “[...] orientado a separar e 

registrar os resultados da experiência sensorial”. A Teoria das Ações Mentais pertence 

um outro conjunto de pensamentos teóricos também classificado em Davydov (1988) 

que tem como objetivo “revelar a essência dos objetos, as leis internas de seu 

desenvolvimento”. 

Que fique claro que nosso objetivo neste trabalho, não é desenvolver nos 

estudantes apenas as capacidades de comparar os dados extraídos de suas 

observações e a identificar as características gerais dos objetos para que sejam 

capazes de classifica-los, mas sim que estes sejam capazes de identificar a essência 

do fenômeno. Em Galperin essa essência se traduz nas invariantes conceituais e 

procedimentos associados ao objeto de estudo. 

Também foi elaborada uma sequência para determinar às invariantes 

relacionadas ao ponto de fusão de uma substância pura à pressão constante que 

seguiu às seguintes etapas, através de um experimento que envolveu o aquecimento 

e logo após o resfriamento da naftalina sob condições controladas11. 

Primeiro, foi solicitado que os estudantes descrevessem a situação inicial do 

material no tubo de ensaio, objetivando que eles observassem às condições iniciais 

da naftalina. Pois, a ação mental se realiza inicialmente com apoio dos objetos 

externos para que no futuro atinjam o plano psíquico, obtendo-se a seguinte resposta: 

“Pó branco”. 

Como no caso do experimento sobre ponto de ebulição, os estudantes ficaram 

atentos a transformações na aparência da substância e os termômetros para fazer o 

registro de suas observações em dois momentos:   

  Primeiro, quando a naftalina começa a fundir depois quando a naftalina se 

apresenta exclusivamente na forma líquida. 

                                                
11 O apêndice 2 contém um exemplar da ficha de orientação para realização de um experimento e 
resolução de exercícios sobre o aquecimento seguido de resfriamento da Naftalina. 
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Mais uma vez, o objetivo dessa etapa foi destacar o fenômeno que poderia 

auxiliar na solução do problema apresentado na etapa motivacional, através de um 

experimento. Já que no contexto da Teoria das Ações Mentais, o processo de ensino-

aprendizagem deve ser iniciado por uma prática que tem o objetivo de ressaltar as 

características essenciais do fenômeno, para só então chegar à definição teórica do 

conceito. 

Os resultados encontram-se nas tabelas 5 e 6.  

    Tabela – 5: Valores de temperatura anotados no início da fusão da naftalina 

 

 

 

 

                              Fonte: O Autor (2018) 

 

        Tabela – 6: Valores de temperatura anotados no fim da fusão da naftalina 

 

 

 

 

     Fonte: O Autor (2018) 

Em seguida, foi solicitado que os estudantes descrevessem a situação final do 

material no tubo de ensaio, objetivando que eles observassem às condições da 

substância em estudo ao fim do processo. Obtendo-se a seguinte resposta: 

“Aparência de um líquido”. 

Quando a temperatura atingiu 85 0C o béquer junto com todo o sistema, foi 

colocado em um banho de gelo para que a temperatura da naftalina começasse a 

diminuir. As etapas seguintes se referem ao resfriamento da naftalina a partir de uma 

temperatura dessa temperatura.  

Inicialmente, foi solicitado que os estudantes descrevessem a situação do 

material no tubo de ensaio, objetivando que eles observassem às condições iniciais 

da substância em estudo. Obtendo-se a seguinte resposta: 

“Líquido branco”. 

Temperaturas da água e da naftalina no momento em que a naftalina 
começa a mudar de aparência 

Qual temperatura da água? 84 0 C 

Qual a temperatura da naftalina? 80 0 C 

 

Temperaturas da água e da naftalina quando quase toda a naftalina 
estiver no estado líquido 

Qual temperatura da água? 89 0 C 

Qual a temperatura da naftalina? 80 0 C 
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 Na verdade, o líquido era transparente, porém, muitas pessoas confundem 

transparente com branco na hora de transcrever. Os estudantes do grupo em estudo 

transcreveram branco. 

 Mais uma vez os estudantes foram orientados a ficarem atentos a qualquer 

alteração na substância e aos termômetros. 

Registros das observações dos estudantes do momento em que a naftalina 

começa a solidificar e após a solidificação completa. 

   

Tabela - 7 Valores de temperatura anotados no início da solidificação da naftalina 

 

 

 

         

        Fonte: O Autor (2018) 
 
 Tabela - 8 Valores de temperatura anotados no fim da solidificação da naftalina 

 

 

 

 

           

       Fonte: O Autor (2018) 

Para terminar, foi solicitado que os estudantes descrevessem a situação do 

material no tubo de ensaio, a fim que eles observassem às condições da substância 

ao fim do processo. Obtendo-se a seguinte resposta: 

“Sólido branco”. 

 As questões a seguir foram elaboradas com a intenção que os estudantes se 

concentrassem nas características essenciais dos fenômenos, para que eles sejam 

capazes de responder ao problema de Antônio. 

 

Etapa de aquecimento 

1) Quais o estado físico da naftalina quando colocada no tubo? 

     Sólido          Líquido          Gasoso 

2) A naftalina recebeu calor da chapa ou perdeu calor para a chapa? 

Temperaturas da água e da naftalina no momento em que a naftalina 
começa a mudar de aparência 

Qual temperatura da água? 70 0 C 

Qual a temperatura da naftalina? 80 0 C 

 

Temperaturas da água e da naftalina no momento em que a naftalina 
solidifica. 

Qual temperatura da água? 67 0 C 

Qual a temperatura da naftalina? 80 0 C 
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     Recebeu          Perdeu 

3) O que ocorreu com a temperatura da naftalina enquanto ela derretia? 

      Aumentou          Diminuiu         Manteve-se constante 

4) Quais estados físicos você observou enquanto a naftalina fundia? 

      Sólido e líquido          Sólido e gasoso         Líquido e gasoso. 

5) Qual o estado físico da naftalina após o aquecimento? 

      Sólido         Líquido         Gasoso 

6) Antônio queria saber qual era a relação entre o gelo demorar para esquentar e o 

fato dele derreter. Responda, mas como se fosse Raquel explicando ao marido. 

Lembre-se de incluir na explicação o estado físico do gelo ao sair do congelador, os 

estados físicos presentes enquanto ele derrete e o estado físico da água no final do 

processo. Mas, principalmente, relate a ele o que aconteceu com a temperatura da 

naftalina enquanto ela estava derretendo no experimento que você acabou de assistir. 

Obteve-se como resposta: (resposta obtida com auxílio do professor, mas finalizada 

pelo grupo) 

“Antônio quando você tira o gelo congelador ele é um sólido frio depois o gelo vai 

derretendo aí ele fica gelo com água, no fim ele é só água líquida. Na escola eu ví a 

mesma coisa com a naftalina quando ela estava derretendo a temperatura não 

mudava”. 

 Ao perceber que durante a mudança de estado físico a substância mantém a 

temperatura constante o grupo identifica o fenômeno. Ao chamar gelo de sólido e água 

de líquida, o grupo classifica a substância de acordo com seu estado de agregação. 

Finalmente, eles comparam o fenômeno que ocorre com a naftalina com o fenômeno 

ocorrido com o gelo e indicam que ambos acontecem a temperatura constante. 

 Aqui parecem caracterizadas as habilidades H11, quando se utilizam das 

expressões sólido e líquido para representar os estados físicos da água. H32 quando 

reconhecem que durante a fusão o gelo mantém à temperatura constante. 

 As questões a seguir decorrem das observações do grupo quando a naftalina 

líquida é posta para esfriar. 
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Etapa de resfriamento 

7) Qual o estado físico da naftalina no momento exato que foi colocada no gelo? 

     Sólido          Líquido         Gasoso 

8) A naftalina recebeu calor do gelo ou perdeu calor para o gelo? 

     Recebeu          Perdeu 

9) O que ocorreu com a temperatura da naftalina enquanto ela solidificava? 

     Manteve-se constante          Aumentou          Diminuiu 

10) Quais estados físicos você observou enquanto a naftalina fundia? 

      Sólido e líquido          Sólido e gasoso          Líquido e gasoso. 

11) Qual o estado físico da naftalina após esfriar? 

     Sólido          Líquido         Gasoso 

Determinação das invariantes. 

 As invariantes, como em todo processo da BOA, foram alcançadas através de 

muita interação e cooperação entre os estudantes. O professor como mediador no 

processo de ensino-aprendizagem também interagiu no sentido de auxilia-los a 

chegar a compreender o que há de essencial nos conceitos de ponto de fusão e 

ebulição de substâncias puras à pressão constante. Vygotsky (1998) destaca a 

importância do aprendizado através da interação e cooperação entre as pessoas, por 

despertar processos internos que levam ao desenvolvimento intelectual. 

Galperin (1992c) destaca o percurso para se chegar aos aspectos invariantes 

de um conceito. Segundo ele, os componentes de orientação ao serem aplicados a 

várias situações-problema, passam por um processo de diferenciação que aos poucos 

destacam os aspectos invariantes.  

Ainda em Galperin (1992c), podemos perceber o quão relevantes são esses 

aspectos para a aprendizagem, pois, Galperin os define como mediadores para a 

decisão entre a análise da situação problema e a tomada de decisão sobre ação 

correta para resolve-lo. Observe que essa função anteriormente era executada pelo 
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professor ou um colega mais experiente. Portanto, as invariantes dão ao estudante 

independência para resolver o problema. Aos poucos esses aspectos internalizam-se 

fazendo com que os componentes da ação se tornem mais preciso diminuindo o 

tempo para se chegar às soluções dos problemas. 

 Para que cada grupo chegasse à sua invariante, os estudantes receberam uma 

nova ficha de orientação. Eles foram organizados nos mesmos grupos e orientados 

para resolverem as atividades de forma colaborativa e apoiados nas fichas anteriores 

sendo que as respostas de todos integrantes de um grupo deveriam se as mesmas. 

Além do mais, se houvessem dúvidas ou discordância entre os estudantes sobre as 

respostas, eles deveriam chamar o professor.    

 A orientação para identificação de aspectos invariantes do conceito de pontos 

de ebulição das substâncias puras à pressão constante, seguiu a seguinte sequência. 

Utilize as informações das fichas: Pontos de fusão12, Ponto de ebulição13 e 

mudança de estado físico para que junto ao professor construir um resumo de tudo 

que vimos até aqui sobre esses conceitos. Esse resumo poderá ser utilizado por vocês 

para resolver uma atividade avaliativa. Para construir esse resumo vocês se 

organizarão nos mesmos grupos que já estão trabalhando e sigam as orientações do 

professor. 

Observe a figura:  

A seta horizontal externa (temperatura) aponta para direita, indica que as 

temperaturas crescem no sentido da esquerda para a direita. Sobre a seta, estão duas 

temperaturas nas quais uma substância simples à pressão constante muda de estado 

físico. Essas temperaturas são representadas pelas siglas TF (temperatura de fusão) 

e TE (temperatura de ebulição).  

Figura – 1: Esquema para determinação de invariantes 

 

 

 

 

Fonte: O Autor (2018) 

                                                
12 Os conceitos de mudança de estado físico já haviam sido trabalhados, portanto os estudantes já 
conheciam o conceito de fusão. 
13 Os conceitos de mudança de estado físico já haviam sido trabalhados, portanto os estudantes já 
conheciam o conceito de ebulição. 

TF TE 

Temperatura 
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1) Escreva dentro de cada retângulo pequeno o estado físico de uma substância de 

acordo com a relação entre sua temperatura e as temperaturas de fusão e 

ebulição. 

2) Escreva sobre cada seta que se encontra dentro do retângulo maior, a 

transformação ocorrida. Considere o sentido da seta que aponto sempre na direção 

do estado em que a transformação termina 

Obtendo como resposta: 

Figura – 2: Esquema para determinação de invariantes, provisoriamente preenchido 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor (2018) 

 

Após uma comparação entre os resultados de todos os grupos, o grupo em 

estudo resolveu substituir a transformação do estado líquido para o estado gasoso por 

ebulição, obtendo com resultado final.  

Figura – 3: Esquema para determinação de invariantes, definitivamente preenchido 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor (2018) 

 

Ao responderem adequadamente esta questão os estudantes verbalmente 

definiram o objeto de estudo e preencheram corretamente a figura.  

Os estudantes utilizaram a nomenclatura da Química que permitem caracterizar 

transformações de estado físico indicando a habilidade H36. Há indícios da habilidade 

H27, pois, o grupo organiza sintetiza as informações afim de obter resposta futuras. 

Finalmente, os estudantes parecem caracterizar a habilidade H32 quando 

reconhecem vários processos de troca de calor.  
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4.4 Etapa de formação da ação no plano da linguagem externa  

Segundo Talizina (2009), nesta etapa os estudantes não se utilizam de apoio 

externo e representam os elementos da ação de forma verbal. O estudante deve se 

utilizar da fala para refletir, estabelecer conexões e resolver tarefas teóricas 

complexas. Ainda sobre a importância da linguagem, Vygotsky (2009) destaca a 

linguagem como instrumento mediador entre o sujeito e o objeto da ação viabilizando 

a formação de processos de abstração e generalização. 

Para contemplar a etapa da ação no plano da linguagem externa, inicialmente 

os estudantes receberam uma ficha de exercícios sobre pontos de fusão e ebulição e 

responderam em grupo. 

1. Observe a tabela abaixo que representa o aquecimento do Bromo. 

Tabela 9 – Variação da temperatura do bromo em relação ao tempo de aquecimento. 

Tempo 

(min) 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Temper. 

(0C) 
-15 -9 -7 -7 -7 9 25 41 57 66 66 66 90 

Fonte: O Autor (2018) 

Indique os pontos de fusão e ebulição dessa substância. Obtendo como resposta: 

    PF = -7 0C; PE = +66 0C. 

 A primeira questão tinha como objetivo, tão somete, identificar os pontos de 

fusão e ebulição de uma substância, a partir dos dados de aquecimento dessa 

substância desde o estado sólido até o estado gasoso. 

 Para obter a resposta correta, o grupo necessitou de estabelecer uma 

identidade entre os pontos de fusão e ebulição do bromo com o fenômeno de 

permanência da temperatura quando a substância está sendo aquecida, o que pode 

caracterizar a habilidade de identificar. 

 Os estudantes foram capazes de relacionar informações apresentadas em 

tabelas. Essa a ação pode ser relacionada à habilidade H26. 

 

2. Se o gráfico abaixo representa também o aquecimento do bromo, identifique os 

valores de X e Y. 
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       Gráfico– 5 Aquecimento do Bromo. 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: O Autor (2018) 

Obtendo como resposta: 

X = -7 0C; Y = +66 0C. 

Também nesta questão, há evidencias da habilidade de identificar ao relacionar 

as partes horizontais do gráfico com temperatura constante. Manter-se em 

temperatura constante mesmo sob aquecimento é característica necessária e 

suficiente para considerar que uma substância se encontra na temperatura de fusão 

ou na temperatura de ebulição. Mas também, encontramos evidências da habilidade 

de comparar, pois, ele comparou formas distintas de apresentação de resultados 

experimentais (tabela com gráfico) para chegar à resposta. 

A habilidade H26 parece ser contemplada, pois os estudantes se mostram 

capazes de relacionar informações apresentadas em gráficos e tabelas. 

Observe o esquema a seguir que auxilia na determinação do estado físico de 

uma substância pura a uma determinada temperatura. 

3. Qual o estado físico de cada substância à 30 0C? 

Tabela 10 – pontos de fusão e ebulição de várias substâncias. 

Substância P. de fusão P. de ebulição Obtendo como resposta 

Oxigênio -218,4 0C -183 0C Gasoso 

Amônia -77,7 0C -33,4 0C Gasoso 

Metanol -97 0C +64 0C Líquido 

Acetona  -94,6 0C +56,1 0C Líquido 

Mercúrio -38,87 0C +356,9 0C Líquido 

Alumínio +660 0C +2056 0C Sólido 
Fonte: O Autor (2018) 

As respostas corretas a todos os itens dessa questão, sem que o grupo 

solicitasse ajuda, de certa forma nos surpreendeu. Pois, é uma questão que em geral 

apresenta muitos erros.  

A explicação correta da questão, parece demandar de três habilidades, 

identificar, caracterizar e classificar. O estudante classifica quando separa as 

substâncias em três grupos de acordo com seu estado de agregação. Ele caracteriza 

X- 

 

Y- 

Temperatura (0C) 

Tempo (min) 
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quando percebe as particularidades de cada estado de agregação, o que permite 

classificar essa substância como estando nas condições do exercício em determinado 

estado físico. Finalmente, ele identifica quando verifica as condições necessárias e 

suficientes para uma substância se apresentar em um determinado estado físico. 

Os estudantes foram capazes de reconhecer, utilizar códigos e nomenclatura 

da Química para caracterizar substância segundo seu estado de agregação, 

aparentando contemplar a habilidade H36 e extraíram essas informações de uma 

tabela, o que se identifica com a habilidade H26. 

4. A seguir temos a representação gráfica das mudanças de estado físico relativas a 

uma das substâncias da tabela da questão 3. 

Gráfico 6- Aquecimento do Metanol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: O Autor (2018) 

 

a) Qual o nome da substância? Obtendo como resposta: 

“Metanol”. 

 Na resolução deste item, a habilidade de caracterizar parece estar bem 

evidenciada, pois, os estudantes diferenciaram o metanol das outras substâncias a 

partir de suas propriedades específicas. Também parece presente a habilidade de 

comparar, para resolverem a questão eles compararam os pontos de fusão e ebulição 

da substância, identificados no gráfico com os pontos de fusão e ebulição de cada 

substância da tabela escolhendo a substância que possuía valores idênticos. Através 

das mesmas justificativas observadas na segunda questão, percebemos evidências 

da habilidade de identificar. 

 Os estudantes conseguiram reconhecer uma substância através de códigos e 

nomenclaturas da Química caracterizando a habilidade H36. Por outro lado, isso só 

foi possível pela utilização de gráficos e tabelas evidenciando a habilidade H26. 

 

b) Qual o estado físico da substância à 2000 0C? Obtendo como resposta: 

Tempo (min) 

Temperatura (0C) 

-97- 

64 - 

-120- 

100- 

    - 
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“Gasoso”. 

 Esse item envolve as mesmas habilidades relacionadas à segunda questão, 

identificar e comparar. Já que é necessário identificar os pontos de fusão e ebulição 

no gráfico e comparar essas temperaturas com a temperatura de 2000 °C. 

 Quanto as habilidades relacionadas aos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

observa-se evidencias a capacidade de relacionar informações H26 e a capacidade 

de utilizar de códigos e nomenclaturas da química H36. 

c) Qual o estado físico da substância à 0 0C? Respostas obtidas pelo grupo: 

“Líquido”. 

Essa questão também foi resolvida através da habilidade de identificar, como 

também pela utilização da capacidade de relacionar informações H26 e a capacidade 

de utilizar de códigos e nomenclaturas da química H36. 

 

d) Determine a temperatura em que a substância sólida se transforma em líquida. 

Obtendo como resposta. 

“- 97 0C”. 

Como -97 é o valor do ponto de fusão da substância, a habilidade de identificar 

parece se destacar, pois, o ponto de fusão é condição necessária e suficiente para 

uma substância sólida que está recebendo calor, como aponta o gráfico, sofra a 

transformação do estado sólido para o líquido.   

A fusão é um fenômeno que para ser analisado é necessário identificar a 

temperatura particular de cada substância, o que aponta para a habilidade H27. Um 

processo de fusão só acontece se uma substância estiver trocando calor com o 

ambiente, o que sugere a habilidade H32. É segura apontar para a habilidade H26 

quando a resolução de uma questão envolve a interpretação de gráfico ou tabela. 

 

e) Faça um gráfico de mudança de estado físico dessa substância quando a 

mesma estiver esfriando, partindo do estado gasoso chegando ao estado sólido. 

Obtendo como resposta: 
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Gráfico – 7 Resfriamento do Metanol 

 Temperatura (0C) 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: O Autor (2018) 

 O esboço obtido pelos estudantes do grupo em estudo aponta para a 

compreensão de muitos aspectos de um gráfico de uma substância, inicialmente 

gasosa, que se solidifica por resfriamento. Por exemplo, os estudantes desenharam 

retas paralelas ao eixo dos tempos na altura dos pontos de ebulição e de fusão. 

Aparentemente, eles identificaram as condições necessárias para que uma substância 

esteja em um determinado estado físico e ou se encontre nos seus pontos de fusão e 

ebulição. Para desenhar um gráfico de mudança de estado físico é preciso que à toda 

hora o estudante compare a posição da caneta com as alturas dos pontos de fusão e 

ebulição, o que denota a habilidade de comparar. Percebemos que eles mostram 

possivelmente também mais duas habilidades, classificar e caracterizar. Pois, cada 

região está associada a um dos estados físicos da matéria, uma parte de um todo é 

uma classificação e esse gráfico representa apenas o metanol mais nenhuma outra 

substância uma caracterização. 

Os estudantes analisaram fenômenos de mudança de estado físico, 

organizando e sistematizando informações dadas, estabelecendo estreita relação com 

a habilidade H27. Eles também foram capazes de reconhecer os processos de troca 

de calor presentes no sistema relacionando-se com a habilidade H32.  Mais uma vez 

é seguro apontar para a habilidade H26 quando a resolução de uma questão envolve 

a interpretação de gráfico ou tabela.  

Portanto, foi demandado aos estudantes que recolhessem o material de apoio 

e escolhessem entre as questões já resolvidas, uma ou duas para explicar para seus 

colegas de grupo. Quando ele estivesse explicando a questão ele deveria se 

preocupar em destacar os elementos teóricos e procedimentos que justificaram a 

resposta dada pelo grupo. Por outro lado, quando ele estivesse ouvindo a explicação 

do colega deveriam prestar atenção se a explicação estava completa e sem erros, 

-97- 

64 - 
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caso percebessem o erro deveriam intervir na resposta e alertar sobre o erro. Foi 

orientado ainda que antes de responder eles lessem a pergunta para seus colegas. 

Todo processo de um dos grupos foi gravado para facilitar a compreensão e não 

revelar a identidade dos participantes adotamos como denominações para estes 

Gonzaga, Marines e Lia: 

1 Gonzaga: É o seguinte olha, o ponto de fusão é -7 e o de ebulição é 66... 

eu entendi na hora eu sei que é essa a resposta... vê aqui eles repetem...professor... 

tá aqui repetido, esse -7 e 66 também. 

Aqui observa-se a habilidade de identificar, pois, ele destacou os pontos de 

fusão e ebulição a partir da persistência da temperatura, da substância que estava 

recebendo calor e essas são características necessárias e suficientes para 

estabelecer a identidade dos pontos de fusão e ebulição. A habilidade de comparar 

parece ser evidenciada, no trecho “que esses pontos se repetem”, acreditamos que 

pode ser presumível que ele os destacou ao comparar com os outros que não se 

repetiam. Por fim, ele chamou -7 de ponto fusão e 66 de ponto de ebulição fazendo 

por tanto uma classificação, pois distinguiu um do outro. 

O estudante utilizou corretamente os termos ponto de fusão e ebulição para 

relacionar informações apresentadas em tabelas, o que nos induz às habilidades H26 

e H36.  

Para tentar identificar outras habilidades necessárias a habilidade de explicar, 

o professor arguiu mais uma vez o estudante. 

 

2 Professor: Você seria capaz de explicar o fenômeno que está 

ocorrendo? Você lembra o que ocorreu com a naftalina e a acetona? A acetona por 

exemplo, quando foi que a temperatura passou um tempo sem subir? 

3 Gonzaga: Foi quando estava fervendo... a temperatura não aumenta... 

eu sei. Quando ela ferve é temperatura de ebulição e quando ela derrete é 

temperatura de fusão. 

Neste novo momento, o estudante aparentemente demonstrou características 

de mais duas habilidades necessárias à habilidade de explicar os conceitos de pontos 

de fusão e ebulição. A habilidade de caracterizar quando identifica as particularidades 

do ponto de fusão e do ponto de ebulição da substância “Quando ela ferve é 

temperatura de ebulição”, “quando ela derrete é temperatura de fusão”. As mesmas 



87 
 

 

frases parecem evidenciar a habilidade de definir, pois, ele expressou verbalmente as 

características e propriedades essenciais dos conceitos. 

Parece evidenciar também a habilidade H32 reconhecendo um processo de 

troca de calor à temperatura constante. 

Com o objetivo de verificar se o estudante poderia melhorar a qualidade da 

explicação, escolhendo os termos correto e chegando a resposta de forma mais 

abreviada, o professor continuou questionando. 

4 Professor: Tá certo, mas vamos melhorar. Antes de derreter, qual o 

estado físico da substância? 

5 Gonzaga: ... eu sei sólido. 

Professor: ... agora não use derreter. Essa expressão é corriqueira. Aqui vamos 

utilizar um termo mais científico, nós já vimos antes, no lugar de derreter, fundir. Fusão 

lembra? 

6 Gonzaga: ... a substancia estava sólida no começo, aí começou a 

esquentar... até que parou e ficou. Olha aqui (mostrando na tabela o valor de 

temperatura -7 0C). É o ponto de fusão ... ela vai virando líquida.  

7 Professor: Porque a temperatura voltou a subir?  

8 Gonzaga: agora ela é só líquida. Já não tem mais sólido... Há aqui ela é 

líquida ai vai aquecendo até parar aqui (indicando na tabela o valor de 66 0C). Quer 

dizer que essa é a temperatura de ebulição. Aqui ela ferve, ela agora é gasosa. 

 Através da ajuda do professor, o estudante foi capaz de explicar como 

identificou os pontos de fusão e ebulição do bromo. Ampliando de certa forma seu 

campo conceitual. 

Ele utiliza nomenclaturas como sólido, líquido e gasoso que apontam para a 

habilidade H36. 

Explicação do mesmo estudante sobre a segunda questão: 

1 Gonzaga: ...um é a de fusão outro a de ebulição... o de baixo é -7 

temperatura da fusão de cima é 66 que é a temperatura da ebulição. 

2 Gonzaga: Acho que é assim o ponto de fusão ... é -7 o de ebulição é 

66... é a mesma substância da primeira... é só olhar na outra questão. Agente já 

respondeu. 

O estudante conseguiu identificar que X e Y representavam os pontos de fusão 

e ebulição no gráfico. Observando e indicando as partes do gráfico em que a 

substância manteve a sua temperatura constante. Ele também classificou, ao chamar 
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-7 de ponto de fusão e 66 de ponto de ebulição mostrando perceber não só as 

semelhanças como as diferenças entre os dois conceitos. 

Também parece apontar para a habilidade H26, já que é uma interpretação 

gráfica.   

A terceira questão foi resolvida pela estudante Marinês. 

Marinês: Se uma substância é sólida... esquentar chega na temperatura de 

fusão e depois de um tempo ela fica líquida. Ela só fica líquida depois do ponto de 

fusão, menos ela é sólida. ... porque o líquido tá no meio ...quando o líquido esquenta 

vira gás ... na temperatura de ebulição dela. ... A primeira é gasoso. ... 30 é maior que 

-218 e -183 é fácil. A segunda também é gasoso, pelo mesmos motivo. Já na letra c, 

30 é maior do que -97, mas e menor do que + 64. São todas fáceis ... posso parar. 

Antes de resolver a questão propriamente dita, ela descreveu o que 

supostamente aconteceria com uma substância inicialmente sólida que recebesse 

calor até que ao final a substância se apresentasse no estado gasoso. Na explicação 

ela define de forma coloquial, mas, indicando as características essenciais dos pontos 

de fusão e ebulição. Essa estudante pareceu ter desenvolvido maior capacidade de 

síntese do que o estudante anterior. Depois ela utilizou a comparação para responder 

rapidamente as três primeiras letras da questão. Parecendo entediada, pediu para 

parar o que o professor consentiu. 

Aparentemente, Marinês organizou os dados do gráfico para analisar o estado 

físico da substância em cada faixa de temperatura e o momento em que os fenômenos 

ocorrem, indicando o desenvolvimento das habilidades H27, H32 e H26. Ela também 

utiliza expressões da nomenclatura química para explicar o fenômeno apontando 

também para a habilidade H26. 

A estudante Lia respondeu a quarta questão iniciando pelo item a. 

Lia: ... no gráfico o ponto de fusão é -97 como agente já viu é a temperatura 

que fica na frente do degrau de baixo. No degrau de cima tem uma temperatura 64 0 

é o ponto de ebulição. Ai é só olhar na tabela da questão de cima e ver o valor igual. 

É o metanol.  O ponto de fusão dele e o ponto de ebulição são iguais – 97 0 e 64 0.  

Na resposta ao item a da questão, ela identifica como ponto de fusão – 97 e 

ponto de ebulição + 64 0, por serem temperaturas à frente de regiões do gráfico 

horizontais paralelas ao eixo dos tempos (degraus), indicando que ali a substância 

permanece com a temperatura constante. Como já dito, manter a temperatura 

constante mesmo quando a substância está sendo aquecida é uma condição 
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necessária e suficiente considerar que a substância está em ebulição ou em fusão. 

Mas, ela também distingue as duas temperaturas, classificando uma como ponto de 

fusão outra como ponto de ebulição. Por fim, ela compara os pontos de fusão e 

ebulição da que ela identificou no gráfico com os pontos de fusão e ebulição de cada 

substância da tabela da questão três, para achar a resposta. 

 A estudante parece caracterizar as habilidades H26, H27 e H32 também neste 

item pelas mesmas justificativas dadas às respostas da estudante Marinês.  

Resposta de Lia aos itens b e c. 

Lia: Vou explicar a letra b. Agente colocou gasoso. Pelo mesmo pensamento da 

questão anterior... Do jeito que vocês falaram (referindo-se aos colegas que tinham 

respondido as questões anteriores) 2000 é maior do que 64, por isso só pode ser 

gasoso. A letra c é do mesmo jeito só que agente botou líquido porque tá no meio. 

Professor explique com mais detalhes, por favor 

Lia ...  o ponto de fusão -97 e o ponto de ebulição +64 0, 

Professor: use aquela comparação maior que menor que. 

Lia ... Zero é maior do que -97 e ...e menor do que 64. Por isso o metanol é líquido. 

Ela respondeu apenas usando comparação de forma rápida e automatizada. 

Observe que ela não se utiliza nem do ponto de fusão, respondeu comparando a 

temperatura do ambiente com o ponto de ebulição, sinalizando que sabia que não era 

necessário utilizar o ponto de fusão, pois 2000 já era maior do que o ponto de ebulição. 

No item c, a explicação inicial é tão resumida que poderia dar margens a 

interpretações diversas. A própria estudante se corrige identificando os pontas de 

fusão e ebulição e comparando a temperatura do ambiente com eles. Ela ainda 

classificou a substância como metanol e caracterizou o estado físico líquido como o 

estado físico onde a substância encontra-se a uma temperatura intermediária entre os 

pontos de fusão e ebulição. 

H36, H27 e H26, essas três habilidades são excessivamente exploradas na 

questão, por isso, os estudantes parecem sempre as utilizar para chegar à solução.  

  Resposta de Lia à letra d. 

1 Lia: A letra “d”. Agente respondeu menos noventa e sete graus, porque 

essa é a temperatura de fusão.  
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2 Professor: Certo, mas você poderia explicar o que acontece nessa 

temperatura não acontece nas outras. Você pode lembrar da experiencia com a 

naftalina, ou da ficha que você usou. 

3 Lia: Tudo bem a substância derrete. 

 4 Professor: Certo, mas antes de derreter como ela parecia e depois como 

ficou, os estados físicos no início e no fim. 

 5 Lia: Era sólido depois líquido. 

 A estudante identificou perfeitamente as características essenciais do 

fenômeno, mas, não conseguiu verbalizar o conceito diante dessas mesmas 

características. 

Ela reconhece a fusão que é um processo de troca de calor à temperatura 

constante. Ela reconhece o processo fusão e os estados físicos através de sua 

nomenclatura correta e a questão é uma interpretação gráfica aparentando ter 

desenvolvido as habilidades H36 e H26. 

 Análise do gráfico pala estudante, Marines. 

 1 Começa em cima... porque é gasoso depois vai para baixo... 

 2 Por que para baixo? 

 3  Porque era para ir do estado gasoso até o estado sólido. 

 4 Tá mais em termos de temperatura... já sei explique como você 

começou explicando a terceira questão só que começando no estado gasoso 

esfriando no lugar de aquecer etc. 

 5  Se a gente tem um gás es esfria... ele chega ao ponto de fusão. 

 6  Ponto de fusão? O ponto de fusão não é quando esquenta o sólido. 

 7 Ponto de ebulição... A gente esfria e depois chega ao ponto de 

ebulição depois passa a ser gás não líquido... Começa gás esfria até o ponto de 

ebulição depois passa para líquido do líquido para sólido. 

 8 Do líquido para sólido assim direto. 

 9  Não antes tem o ponto de fusão.  

 10 Porque você achou tão fácil explicar no sentido de ganho de calor e tão 

difícil explicar perdendo calor. 

 11  É tudo ao contrário do que a gente tinha na cabeça. 

 12  Mas como vocês acetaram direitinho o gráfico. 

 13 o ser mostrou onde começava e disse que era para baixar. 

 14  Mas vocês identificaram certinho os pontos de fusão e ebulição.  

 15 na experiência da acetona você fez esquentando e no gelo e foi na 

mesma temperatura. 

  Neste tópico a estudante mostrou ter desenvolvido a habilidade de 

identificar tanto os pontos de fusão e ebulição quanto os estados físicos da matéria, 
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através de suas características necessárias e suficientes já destacadas anteriormente. 

Também aparentemente foi capaz de classificar e caracterizar a substância em seus 

estados de agregação, sólido liquido e gasoso. 

 Acredito que os estudantes aparentemente demostraram ter desenvolvido bem 

as habilidades H26, H36 e H27, durante essa atividade. 

Fazendo algumas considerações sobre a etapa verbal, é possível afirmar que 

esta se constitui numa etapa muito importante, pois, através dela é possível verificar 

que os estudantes conseguem articular melhor as atividades práticas com a atividade 

mental de construir a linguagem cientifica, ou seja, eles buscam e constroem uma 

justificativa correta para o estudo do ponto de fusão e de ebulição das substâncias.  

 

4.5 Etapa de formação da ação no plano mental 

 Nesta etapa, os estudantes não contaram com o auxílio do professor, de seus 

colegas ou de qualquer ajuda externa como fixas. As atividades foram realizadas de 

forma individual e independente. Segundo (Galperin 2001, d), ao passar pelas etapas 

de assimilação o estudante vai transformando o fenômeno objetivo e se apropriando 

dele. Inicialmente, ele entra em contato com o objeto externo com o auxílio de outras 

pessoas e da comunicação, ele assimila o conteúdo objetivo transformando sua 

linguagem e na etapa de ação no plano mental o sujeito transforma-se em senhor do 

processo de aprendizagem. Esta etapa foi realizada quase um mês depois da etapa 

anterior, devido a intercorrências como a greve dos caminhoneiros.  

Estudante Lia 

1) Como seria possível economizar gás em casa ao cozinhar alimento? 

Quando a água... chega numa determinada temperatura na ebulição ela vai 

atingir o ponto de 100 graus centígrados e você automaticamente baixando o fogo vai 

economizar gás. 

1.1) Porque fazendo isso você economiza o gás? 

Porque ai você vai estar diminuindo o fogo e como a ebulição a água vai 

ficar na mesma temperatura... temperatura máxima a ser atingida. 

A estudante ressalta a principal característica do ponto de fusão e ebulição que 

é a permanência da temperatura enquanto o processo acontece, o que pode ser usado 

como uma propriedade específica dos materiais em função dos diferentes valores que 

as substancias tem. Isso caracteriza a habilidade de identificar a referida propriedade. 
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De certa forma ela também verbaliza o conceito e relaciona a manutenção da 

temperatura da água ao seu estado de ebulição, portanto, conseguir definir o conceito. 

A estudante contempla a habilidade de caracterizar ao perceber que a temperatura 

para de subir quando a água ferve. 

 Quando ela identifica que ao atingir a temperatura de ebulição a água não vai 

mais esquentar, portanto, não adianta deixar o fogo alto. Ela confronta a ideia senso 

comum de que quanto mais alto o fogo mais rápido vai cozinhar, não importando as 

condições aparentemente desenvolvendo a habilidade H4. Ao indicar que se deve 

baixar o fogo, ela mostra um procedimento que remete à economia de gás 

hipoteticamente desenvolvendo a habilidade H30 para esses conceitos. Ela parece 

reconhecer o processo de troca de calor durante a ebulição desvendando 

características da habilidade H32. Ela utiliza de nomenclaturas da química para 

descrever uma situação cotidiana manifestando características das habilidades H36 e 

H11. 

2) Como você pode melhorar a fritura da macaxeira para que a mesma não fique crua ou 

dura por dentro? 

... acredito que fazendo primeiro o cozimento e logo após fritando, eu creio que 

resolve. 

2.1) Como você poderia explicar a sua solução? 

Eu creio... que a água só atinge um limite de temperatura e o óleo pode 

se elevar de temperatura mais do que a água. A água quando chega a certa 

temperatura vai evaporar... vai ferver até chegar ao ponto de evaporar 

completamente. O óleo vai ferver, mas a temperatura mais quente. A água 

cozinha o óleo frita. 

2.2) E o óleo não ferve? 

Ferve, mas eu creio que vai ferver, mas a temperatura mais quente ele 

não vai evaporar. 

 2.3) Não vai evaporar, pode explicar? 

 Antes dele evaporar a macaxeira fica pronta. 

 Nesta questão ela mostra que além das habilidades já demonstradas 

anteriormente identificar, definir e caracterizar, a estudante compara os pontos de 

ebulição da água e do óleo e classifica a água como substância capaz de cozinhar os 

alimentos e o óleo como substância capaz de frita-los. 
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Após comprar a temperatura de ebulição da água com a do óleo, ela justifica 

porque utilizamos a água para cozinhar e o óleo para ferver aparentemente 

caracterizando as habilidades H32 e H27. 

3) Como você explicaria o fato das mãos ficarem aparentemente mais frias, ao serem 

lavadas com álcool ao invés de serem lavadas com água. 

Ele esfria... e seca né. 

3.1) Você acha que uma coisa pode estar ligada a outra? 

... Ele esfria por alguma química que tinha nele e dali ele evapora e seca. 

3.2) E o fato de secar tem a ver com algum assunto que nós estudamos? 

“Sim... no caso quando a gente fez a experiência com a acetona. Ela ferveu a 

uma temperatura baixa. 

3.3) você consegue relacionar as duas coisas? 

... “não”. 

Essa questão encontra-se fora dos limites da BOA e a estudante não consegue 

relacionar a taxa de evaporação maior do álcool em relação à água com o fato da 

substância deixar uma maior sensação de frio quando lavamos as mãos com álcool, 

porém, ela conseguiu fazer uma comparação entre as propriedades do álcool e da 

acetona, mas, de forma equivocada. 

Estudante Gonzaga 

1) Como seria possível economizar gás em casa ao cozinhar alimento? 

Baixar o fogo depois que a água ferver. 

1.1) Porque fazendo isso você economiza gás? 

Porque quando ela atinge 100 graus, se eu não me engano ela não passa 

daquilo, ela começa a ferver a evaporar. 

 Como a estudante anterior, ele percebe as características do fenômeno que 

manifestam que ele provavelmente foi capaz de identificar, definir e caracterizar o 

fenômeno. Embora aqui ele faça uma confusão não conseguido classificar ebulição 

como algo que se distingue de evaporação. 

O estudante combate a ideia senso comum de que o fogo alto irá cozinhar o 

alimento mais rápido do que fogo baixo, mesmo após a água ferver, remetendo a 

características da habilidade H4. Ao perceber que a temperatura da água para de 

subir por atingir o ponto de ebulição e baixar o fogo, ele remete a procedimentos 

utilizados pelas ciências naturais transparecendo atributos da habilidade H30. Ele 
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percebe que não adianta intensificar o calor quando a água atinge seu ponto de 

ebulição denotando a qualidades da habilidade H32. 

2) Como você poderia melhorar a fritura da macaxeira, sem que a mesma ficasse, crua 

ou dura por dentro? 

Eu não cozinho é difícil para mim... mas tem a batata que a gente fez. 

2.1) O que a batata que o senhor fez pode ajudar a você na resposta? 

O óleo eu não sei a temperatura que ele vai ferver, mas a água eu sei 

que é 100 graus. 

2.2) Porque você acha que isso é importante. 

Eu acho que a temperatura que o óleo ferve deve ser, mais alta, quase o dobro 

é mais ou menos 200. 

2.3) Você acha que isso faz diferença na hora de cozinhar 

Muito na velocidade de preparo... a água ferveu e óleo não ferveu aí a água 

cozinhou a batata depois que a água foi embora o óleo esquentou... tem essa 

diferença na velocidade. 

 

Ao analisar essa questão, também como a estudante anterior, ele continua 

evidenciando a habilidade de identificar, definir e caracterizar e da mesma forma 

passa a demonstrar as habilidades de comparar e de classificar. Ele compara o 

comportamento da água que ferve a uma temperatura mais baixa com o do óleo que 

após a água continua esquentando. Anteriormente, ele tinha dito que a água ferva a 

100 graus e compara com o óleo que ferve á mais ou menos 200. O estudante 

classifica o óleo como uma substância que acelera o preparo do alimento em relação 

à água. 

Tecnicamente ele faz uma análise das características da água e do óleo quando 

são aquecidos, denotando a qualidades da habilidade H27. Ele volta a transparecer 

particularidades da habilidade H32. Ele utiliza as temperaturas de ebulição da água e 

do óleo para avaliar o comportamento dessas substâncias, remetendo a 

características da habilidade H36. Ele descreve o cozimento de um alimento através 

de terminologias científicas, embora ainda se apoia muito na linguagem coloquial, 

reportando-se a habilidade H11. 

3) Como você explicaria o fato das mãos ficarem aparentemente mais frias, ao serem 

lavadas com álcool ao invés de serem lavadas com água. 
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“Porque o álcool evapora muito rápido. Tipo se você colocar água aqui na mesa 

e o álcool ele evapora mais rápido”. 

3.1) Porque você acha que o álcool evapora mais rápido? 

 “Não sei, mas a temperatura de ebulição baixa”? 

3.2) Em que isso se relaciona com a sensação de frio? 

 “Ele deixa a mão da gente seca”. 

O estudante faz uma relação perspicaz entre o fato das mãos esfriarem quando 

às lavamos com álcool, com o fato do álcool evaporar mais rápido do que a água, 

possivelmente utilizando a habilidade de comparar. Mas, ele justifica com uma 

concepção prévia equivocada, o fato de sentirmos a sensação de frio nas mãos 

quando as lavamos com álcool. Não fazendo relação com os conceitos estudados, 

demonstrando que ele não consegue resolver a questão fora dos limites da BOA. 

Estudante Marines 

1) Como seria possível economizar gás em casa ao cozinhar alimento? 

“Quando a água ferver ... baixando o fogo a água vai continuar fervendo. A 

temperatura não vai baixar, a temperatura vai se manter e cozinhar o alimento do 

mesmo jeito”. 

Observe que semelhante a seus colegas de grupo ela também consegue 

identificar, definir e caracterizar o conceito. Porém, parece demonstrar uma 

capacidade de síntese maior do que a dos outros estudantes. 

Como seus colegas ela também aparenta caracterizar as habilidades H4, H11, 

H30 e H32, para essa questão. 

2) Como você poderia melhorar a fritura da macaxeira sem que a mesma ficasse crua ou 

dura por dento? 

Colocando água junto com óleo, então no que ela vai cozinhado a água vai secando... 

quando ela começa a ferver... a água acaba, ai fica o óleo ele esquenta até ferver. Ai 

tá pronto. 

2.1) E porque a água ferve primeiro? 

 É porque a temperatura de ebulição... a temperatura da água chega até um 

limite o óleo tem que esperar chegar no limite máximo. O óleo é diferente da água a 

temperatura de ebulição também. 

A característica da questão que confronta algumas propriedades da água e do 

óleo, fizeram com que todos estudantes do grupo conseguissem exteriorizar todas as 
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habilidades relacionadas à habilidade de explicar, definir, identificar, comparar, 

categorizar e classificar. 

O mesmo se pode dizer das habilidades referentes ao conteúdo químico 

relativos às propriedades da matéria, pontos de fusão e pontos de ebulição, H32 e 

H36. 

 

3) Como você explicaria o fato das mãos ficarem aparentemente mais frias, ao serem 

lavadas com álcool ao invés de serem lavadas com água. 

Uma sensação que a gente tem de frio... no caso quando a gente fez a 

experiência com a acetona quando ela recebeu calor ela evaporou. 

 3.1) Qual a relação que a senhora faz? 

A temperatura de ebulição da acetona era mais baixa do que a da água 

e ela seca mais rápido do que a água e também deixa a mão... os dois são 

inflamáveis... ai recebe ali o calor ele evapora mais rápido. 

Com a habilidade de definir ponto de ebulição aparentemente mais aguçada do 

que seus companheiros de sala, a estudante desenvolveu uma capacidade de síntese 

maior do que estes e conseguiu fazer uma relação entre o ponto de ebulição menor 

do álcool do que o da água, com o fato dele evaporar mais rápido indicando uma 

habilidade de comparar. 

A estudante utiliza-se de termos como inflamáveis e ebulição para analisar o 

comportamento do álcool, da água e da acetona, tanto em situações controladas de 

laboratório com em processos naturais, o que aparenta o desenvolvimento das 

habilidades H11, H27, H30 e H36. 

Mas, para concluir que o álcool possui ponto de ebulição menor do que o da 

água ela fez uma analogia do álcool com a acetona, substância trabalhada para 

determinação da BOA, classificando-os como combustíveis. Em nenhum momento da 

unidade didática foi trabalhada essa informação, fazendo crer que possivelmente a 

estudante tinha um conhecimento prévio relacionado aos conceitos trabalhados 

privilegiado em relação aos outros. 

No fim da fala da estudante, não fica claro de onde vem o calor que o álcool 

recebe para evaporar. O professor deveria ter investigado, pois, caso a estudante 

estivesse se referindo que o calor vem da mão ela teria identificado perfeitamente o 

fenômeno, porém, sem essa informação não há como fazer tal afirmação. 
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4.6 Síntese sobre as habilidades formadas pelos alunos a partir da literatura 

 Durante a etapa material, os estudantes realizaram a atividades no plano 

concreto e como destaca Núñez (2009) eles formularam por meio da linguagem o que 

realizaram materialmente. Nesta formulação, pareceram evidenciar todas as 

habilidades referentes à essa categoria de análise.  

Categorias relacionadas nos quadros 8, 9 e 10 são definidas conforme 

Marcelino Júnior (2014) a partir das concepções de Galperin, em quem se apoia essa 

pesquisa quanto ao ensino. 

A seguir estão os resultados das análises para verificar a apropriação das 

habilidades por parte dos estudantes do grupo de estudo na etapa material. 

Quadro 8- Características de habilidades necessárias ao domínio da habilidade explicar 
evidenciadas nas atividades realizadas em grupo, na etapa Material. 

Categoria Focos de Análise M 

Definir - É expressar verbalmente o conceito 
mediante as características ou propriedades 
essenciais dos objetos e fenômenos assim como 
os nexos e relações entre eles, ou seja, as 
características e relações que distinguem o objeto 
ou fenômeno de todos os demais objetos. A 
definição de conceitos contribui para sistematizar, 
consolidar e aperfeiçoar as habilidades 
associadas ao nível de familiarização, como a 
categorização, a identificação e a classificação. A 
habilidade de definir também contempla a 
possibilidade de ir se desenvolvendo a capacidade 
de o estudante realizar a operação de síntese. 

Que o estudante seja capaz de 
expressar verbalmente o conceito 
mediante as características ou 
propriedades essenciais dos 
objetos e fenômenos assim como 
os nexos e relações entre eles, ou 
seja, as características e relações 
que distinguem o objeto ou 
fenômeno de todos os demais 
objetos. 
. 

 

Identificar - É estabelecer a identidade de um 
objeto com base nas características necessárias e 
suficientes para que ele seja o que é. A 
identificação se expressa por meio de um 
conceito, auxiliando na sua sistematização. 

Que o estudante seja capaz de 
estabelecer a identidade de um 
objeto com base nas 
características necessárias e 
suficientes para que ele seja o que 
é. Utilizando-se de um conceito 
que auxilia na sua sistematização. 

 

Comparar - Corresponde ao destaque das 
semelhanças e diferenças, ou seja, à 
determinação de padrões de comparação na 
dependência do objetivo específico proposto. O 
domínio desta habilidade pluraliza a análise, pois 
envolve maior rapidez e dinamicidade da 
observação e definição, aumentando a 
automatização com que se executam essas 
ações. 

Que o estudante seja capaz de 
encontrar as semelhanças e 
diferenças, ou seja, à 
determinação de padrões de 
comparação na dependência do 
objetivo específico proposto.  

 

Caracterizar - É singularizar, individualizar, 
particularizar, ou seja, determinar exatamente as 
características do objeto de estudo que permitem 
diferenciá-lo dos demais. 

Que o estudante seja capaz de 
singularizar, individualizar, 
particularizar, ou seja, determinar 
exatamente as características do 
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objeto de estudo que permitem 
diferenciá-lo dos demais. 

Classificar - É agrupar dividindo os objetos, 
fenômenos, feitos ou processos tantas vezes 
quanto se encontre diferenças entre eles, pois 
cada uma dessas diferenças traz a possibilidade 
de ser adotada como um critério de classificação. 

Que o estudante seja capaz de 
agrupar dividindo os objetos, 
fenômenos, feitos ou processos 
tantas vezes quanto se encontre 
diferenças entre eles.  

 

 Categoria evidenciada 
Convencionamos a simbologia M para etapa material:  

Fonte: O Autor (2018). 

 

 Na etapa da linguagem externa ou verbal, os estudantes durante a interação 

com o professor procuram explicar seus procedimentos para resolução das questões. 

Durante esse processo parecem ter adquirido uma maior consciência das habilidades 

desenvolvidas na etapa material. 

A seguir estão os resultados das análises para verificar a apropriação das 

habilidades por parte dos estudantes do grupo de estudo na etapa da fala externa ou 

verbal externa. 

Quadro 9 - Características de habilidades necessárias ao domínio da habilidade explicar 
evidenciadas individualmente na etapa Verbal Externa. 

Categoria Focos de Análise G L M 

Definir - É expressar verbalmente o conceito 
mediante as características ou propriedades 
essenciais dos objetos e fenômenos assim 
como os nexos e relações entre eles, ou seja, 
as características e relações que distinguem 
o objeto ou fenômeno de todos os demais 
objetos. A definição de conceitos contribui 
para sistematizar, consolidar e aperfeiçoar as 
habilidades associadas ao nível de 
familiarização, como a categorização, a 
identificação e a classificação. A habilidade 
de definir também contempla a possibilidade 
de ir se desenvolvendo a capacidade de o 
estudante realizar a operação de síntese. 

Que o estudante seja capaz de 
expressar verbalmente o 
conceito mediante as 
características ou propriedades 
essenciais dos objetos e 
fenômenos assim como os 
nexos e relações entre eles, ou 
seja, as características e 
relações que distinguem o 
objeto ou fenômeno de todos os 
demais objetos.  

   

Identificar - É estabelecer a identidade de um 
objeto com base nas características 
necessárias e suficientes para que ele seja o 
que é. A identificação se expressa por meio 
de um conceito, auxiliando na sua 
sistematização. 

Que o estudante seja capaz de 
estabelecer a identidade de um 
objeto com base nas 
características necessárias e 
suficientes para que ele seja o 
que é. Utilizando-se de um 
conceito que auxilia na sua 
sistematização. 

   

Comparar - Corresponde ao destaque das 
semelhanças e diferenças, ou seja, à 
determinação de padrões de comparação na 
dependência do objetivo específico proposto. 
O domínio desta habilidade pluraliza a 
análise, pois envolve maior rapidez e 
dinamicidade da observação e definição, 

Que o estudante seja capaz de 
encontrar as semelhanças e 
diferenças, ou seja, à 
determinação de padrões de 
comparação na dependência 
do objetivo específico proposto.  
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aumentando a automatização com que se 
executam essas ações. 

Caracterizar - É singularizar, individualizar, 
particularizar, ou seja, determinar exatamente 
as características do objeto de estudo que 
permitem diferenciá-lo dos demais. 

Que o estudante seja capaz de 
singularizar, individualizar, 
particularizar, ou seja, 
determinar exatamente as 
características do objeto de 
estudo que permitem 
diferenciá-lo dos demais. 

   

Classificar - É agrupar dividindo os objetos, 
fenômenos, feitos ou processos tantas vezes 
quanto se encontre diferenças entre eles, pois 
cada uma dessas diferenças traz a 
possibilidade de ser adotada como um critério 
de classificação. 

Que o estudante seja capaz de 
agrupar dividindo os objetos, 
fenômenos, feitos ou processos 
tantas vezes quanto se 
encontre diferenças entre eles 

   

 Categoria evidenciada. 
Convencionamos a simbologia G para estudante Gonzaga, L para estudante Lia e M para estudante 

Marinês:  

O Fonte: Autor (2018). 

 

 Por ter passado um tempo relativamente longo entre a etapa da linguagem 

externa e a etapa mental, seria de se esperar que os estudantes apresentassem uma 

certa dificuldade em relação à esse conjunto de habilidades, porém, apesar de 

passarem a apresentar dificuldades com a terminologia científica não percebemos 

grandes prejuízo às habilidades necessárias ao desenvolvimento da habilidade de 

explicar.  

Quadro 10 - Características de habilidades necessárias ao domínio da habilidade explicar 
evidenciadas individualmente na etapa do Plano Mental. 

Categoria Focos de Análise G L M 

Definir - É expressar verbalmente o conceito 
mediante as características ou propriedades 
essenciais dos objetos e fenômenos assim 
como os nexos e relações entre eles, ou seja, 
as características e relações que distinguem o 
objeto ou fenômeno de todos os demais 
objetos. A definição de conceitos contribui 
para sistematizar, consolidar e aperfeiçoar as 
habilidades associadas ao nível de 
familiarização, como a categorização, a 
identificação e a classificação. A habilidade de 
definir também contempla a possibilidade de 
ir se desenvolvendo a capacidade de o 
estudante realizar a operação de síntese. 

Que o estudante seja capaz de 
expressar verbalmente o 
conceito mediante as 
características ou 
propriedades essenciais dos 
objetos e fenômenos assim 
como os nexos e relações 
entre eles, ou seja, as 
características e relações que 
distinguem o objeto ou 
fenômeno de todos os demais 
objetos.  

   

Identificar - É estabelecer a identidade de um 
objeto com base nas características 
necessárias e suficientes para que ele seja o 
que é. A identificação se expressa por meio 
de um conceito, auxiliando na sua 
sistematização. 

Que o estudante seja capaz de 
estabelecer a identidade de 
um objeto com base nas 
características necessárias e 
suficientes para que ele seja o 
que é. Utilizando-se de um 
conceito que auxilia na sua 
sistematização. 
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Comparar - Corresponde ao destaque das 
semelhanças e diferenças, ou seja, à 
determinação de padrões de comparação na 
dependência do objetivo específico proposto. 
O domínio desta habilidade pluraliza a 
análise, pois envolve maior rapidez e 
dinamicidade da observação e definição, 
aumentando a automatização com que se 
executam essas ações. 

Que o estudante seja capaz de 
encontrar as semelhanças e 
diferenças, ou seja, à 
determinação de padrões de 
comparação na dependência 
do objetivo específico 
proposto.  

   

Caracterizar - É singularizar, individualizar, 
particularizar, ou seja, determinar exatamente 
as características do objeto de estudo que 
permitem diferenciá-lo dos demais. 

Que o estudante seja capaz de 
singularizar, individualizar, 
particularizar, ou seja, 
determinar exatamente as 
características do objeto de 
estudo que permitem 
diferenciá-lo dos demais. 

   

Classificar - É agrupar dividindo os objetos, 
fenômenos, feitos ou processos tantas vezes 
quanto se encontre diferenças entre eles, pois 
cada uma dessas diferenças traz a 
possibilidade de ser adotada como um critério 
de classificação. 

Que o estudante seja capaz de 
agrupar dividindo os objetos, 
fenômenos, feitos ou 
processos tantas vezes 
quanto se encontre diferenças 
entre eles 

   

 Categoria evidenciada. 
Convencionamos a simbologia G para estudante Gonzaga, L para estudante Lia e M para estudante 

Marinês:  

Fonte: O Autor (2018). 

 

4.7 Síntese das análises sobre o desenvolvimento de habilidades necessárias 

ao domínio dos conceitos das propriedades específicas da matéria, pontos de 

fusão e ebulição. 

As categorias de análise que constam dos quadros 11, 12 e 13 são referentes 

à habilidades relativas aos conteúdos de propriedades específicas da matéria, pontos 

de fusão e pontos de ebulição que constam nos PCN+ (2002). As habilidades também 

foram evidenciadas quando o grupo foi exposto à materialidade do conceito, mas, 

ainda no plano concreto com pouca abstração (NÚÑEZ, 2009) 

Quadro 11 – Características de habilidades necessárias ao domínio aos conceitos de pontos 

de fusão e ebulição, constantes nos PCN+ evidenciadas no grupo, na etapa Material. 

  Foco de análise M 

H4 - Confrontar diferentes interpretações de 

senso comum e científicas sobre práticas 

sociais, como forma de produção e hábitos 

pessoais, como higiene e alimentação 

Se estudante é capaz de confrontar 

diferentes interpretações de senso 

comum e científicas sobre práticas 

sociais cotidianas. 

 

H27 - Analisar e prever fenômenos ou 

resultados de experimentos científicos, 

Se o estudante é capaz de analisar e 

prever fenômenos ou resultados de 
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organizando e sistematizando informações 

dadas.  

experimentos científicos, organizando e 

sistematizando informações dadas. 

H30 - Selecionar métodos ou procedimentos 

próprios das ciências naturais que 

contribuam para diagnosticar ou solucionar 

problemas de ordem social, econômica ou 

ambiental.  

Se o estudante é capaz de relacionar 

métodos ou procedimentos próprios das 

ciências naturais que contribuam para 

diagnosticar ou solucionar problemas de 

ordem social, econômica ou ambiental.  

 

H32 - Reconhecer grandezas significativas, 

etapas e propriedades térmicas dos 

materiais relevantes para analisar e 

compreender os processos de troca de calor 

presentes nos sistemas naturais e 

tecnológicos.  

Se o estudante é capaz de reconhecer, 

analisar e compreender os processos 

de troca de calor presentes nos 

sistemas naturais e tecnológicos. 

 

H36 - Reconhecer e utilizar códigos e 

nomenclatura da química para caracterizar 

materiais substância e transformações 

químicas e identificar suas propriedades.  

Se o estudante é capaz de reconhecer 

e utilizar códigos e nomenclatura da 

química para caracterizar 

transformações, materiais, substância e 

identificar suas propriedades. 

 

H11 - Utilizar terminologia científica 

adequada para descrever situações 

cotidianas apresentadas de formas 

diferentes.  

Se o estudante é capaz de utilizar 

terminologia científica adequada para 

descrever situações cotidianas. 

 

H26 - Relacionar informações apresentadas 

em diferentes formas de linguagem e 

representações usadas na ciência, como 

textos discursivo, gráficos tabelas, relações 

matemáticas ou linguagens simbólicas.  

Se o estudante é capaz de relacionar 

informações apresentadas em 

diferentes formas de linguagem e 

representações usadas na ciência.  

 

 Categoria evidenciada. 

Convencionamos a simbologia M para etapa material:  

Fonte: O Autor (2018). 

 

 Durante a etapa verbal externa, algumas habilidades como H4, H30 e H11 não 

foram evidenciadas na fala dos estudantes. Especificamente, o estudante Gonzaga 

não evidenciou a habilidade H27 o que pode ser decorrido de uma falha na preparação 

da BOA que será discutida mais adiante. Porém, as outras habilidades parecem terem 

adquirido um maior grau de consciência e agilidade que na fase anterior. 
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Quadro 12 – Características de habilidades necessárias ao domínio aos conceitos de pontos 

de fusão e ebulição, constantes nos PCN+ evidenciadas individualmente, na etapa Verbal 

Externa. 

Categoria Foco de análise G L M 

H4 - Confrontar diferentes 

interpretações de senso comum e 

científicas sobre práticas sociais, como 

forma de produção e hábitos pessoais, 

como higiene e alimentação 

Se estudante é capaz de confrontar 

diferentes interpretações de senso 

comum e científicas sobre práticas 

sociais cotidianas. 

   

H27 - Analisar e prever fenômenos ou 

resultados de experimentos científicos, 

organizando e sistematizando 

informações dadas.  

Se o estudante é capaz de analisar e 

prever fenômenos ou resultados de 

experimentos científicos, 

organizando e sistematizando 

informações dadas. 

   

H30 - Selecionar métodos ou 

procedimentos próprios das ciências 

naturais que contribuam para 

diagnosticar ou solucionar problemas 

de ordem social, econômica ou 

ambiental.  

Se o estudante é capaz de relacionar 

métodos ou procedimentos próprios 

das ciências naturais que contribuam 

para diagnosticar ou solucionar 

problemas de ordem social, 

econômica ou ambiental.  

   

H32 - Reconhecer grandezas 

significativas, etapas e propriedades 

térmicas dos materiais relevantes para 

analisar e compreender os processos 

de troca de calor presentes nos 

sistemas naturais e tecnológicos.  

Se o estudante é capaz de 

reconhecer, analisar e compreender 

os processos de troca de calor 

presentes nos sistemas naturais e 

tecnológicos. 

   

H36 - Reconhecer e utilizar códigos e 

nomenclatura da química para 

caracterizar materiais substância e 

transformações químicas e identificar 

suas propriedades.  

Se o estudante é capaz de 

reconhecer e utilizar códigos e 

nomenclatura da química para 

caracterizar transformações, 

materiais, substância e identificar 

suas propriedades. 

   

H11 - Utilizar terminologia científica 

adequada para descrever situações 

cotidianas apresentadas de formas 

diferentes.  

Se o estudante é capaz de utilizar 

terminologia científica adequada para 

descrever situações cotidianas. 
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H26 - Relacionar informações 

apresentadas em diferentes formas de 

linguagem e representações usadas na 

ciência, como textos discursivo, gráficos 

tabelas, relações matemáticas ou 

linguagens simbólicas.  

Se o estudante é capaz de relacionar 

informações apresentadas em 

diferentes formas de linguagem e 

representações usadas na ciência.  

   

 Categoria evidenciada. 

Convencionamos a simbologia G para estudante Gonzaga, L para estudante Lia e M para estudante 

Marinês:  

Fonte: O Autor (2018). 

  

 Por ter achado que na etapa verbal externa os estudantes evidenciaram a 

categoria H26 de forma convincente, o professor não colocou nesta etapa situações 

que necessitassem da utilização da habilidade. Portanto, ela não foi evidenciada na 

etapa do plano mental.   

Quadro 13 – Características de habilidades necessárias ao domínio aos conceitos de pontos 

de fusão e ebulição, constantes nos PCN+ evidenciadas na etapa do Plano Mental. 

Categoria Foco de análise G L M 

H4 - Confrontar diferentes interpretações 

de senso comum e científicas sobre 

práticas sociais, como forma de produção 

e hábitos pessoais, como higiene e 

alimentação 

Se estudante é capaz de confrontar 

diferentes interpretações de senso 

comum e científicas sobre práticas 

sociais cotidianas. 

   

H27 - Analisar e prever fenômenos ou 

resultados de experimentos científicos, 

organizando e sistematizando 

informações dadas.  

Se o estudante é capaz de analisar 

e prever fenômenos ou resultados 

de experimentos científicos, 

organizando e sistematizando 

informações dadas. 

   

H30 - Selecionar métodos ou 

procedimentos próprios das ciências 

naturais que contribuam para 

diagnosticar ou solucionar problemas de 

ordem social, econômica ou ambiental.  

Se o estudante é capaz de 

relacionar métodos ou 

procedimentos próprios das 

ciências naturais que contribuam 

para diagnosticar ou solucionar 

problemas de ordem social, 

econômica ou ambiental.  

   

H32 - Reconhecer grandezas 

significativas, etapas e propriedades 

térmicas dos materiais relevantes para 

Se o estudante é capaz de 

reconhecer, analisar e compreender 

os processos de troca de calor 
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analisar e compreender os processos de 

troca de calor presentes nos sistemas 

naturais e tecnológicos.  

presentes nos sistemas naturais e 

tecnológicos. 

H36 - Reconhecer e utilizar códigos e 

nomenclatura da química para 

caracterizar materiais substância e 

transformações químicas e identificar 

suas propriedades.  

Se o estudante é capaz de 

reconhecer e utilizar códigos e 

nomenclatura da química para 

caracterizar transformações, 

materiais, substância e identificar 

suas propriedades. 

   

H11 - Utilizar terminologia científica 

adequada para descrever situações 

cotidianas apresentadas de formas 

diferentes.  

Se o estudante é capaz de utilizar 

terminologia científica adequada 

para descrever situações 

cotidianas. 

   

H26 - Relacionar informações 

apresentadas em diferentes formas de 

linguagem e representações usadas na 

ciência, como textos discursivo, gráficos 

tabelas, relações matemáticas ou 

linguagens simbólicas.  

Se o estudante é capaz de 

relacionar informações 

apresentadas em diferentes formas 

de linguagem e representações 

usadas na ciência.  

   

 Categoria evidenciada. 

Convencionamos a simbologia G para estudante Gonzaga, L para estudante Lia e M para estudante 

Marinês:  

Fonte: O Autor (2018). 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Após apresentação dos procedimentos analíticos dos dados e discussão dos 

resultados das análises, partiremos para uma síntese dos resultados. 

 Retomando, nossos objetivos específicos os quais tinham como propósito 

verificar se os aprendizes foram capazes de: identificar as invariantes e variantes 

relacionadas às propriedades da matéria para constituição da base orientadora da 

ação; se os mesmos foram capazes de identificar articulações da base orientadora da 

ação quando da resolução de situações-problema relacionadas à temática cotidiana; 

e ainda, caracterizar situações de incorporação das invariantes conceituais quanto à 

capacidade de generalização dos conceitos químicos, por parte do grupo de estudo. 

Nosso objetivo geral como a Teoria da Formação das Ações Mentais proposta por 

Galperin, pode contribuir com o ensino-aprendizagem de conceitos químicos junto a 

uma turma da educação de jovens e adultos do ensino médio. 

 No curso da pesquisa, aplicando uma unidade didática a uma turma da EJA da 

primeira série do ensino médio, tivemos como categorias teóricas os aspectos centrais 

da teoria de Galperin (1965) e dos PCN+ (2002). 

 O estudo realizado junto a um grupo de estudantes da turma, através dos 

instrumentos utilizados para construção de dados, da análise pormenorizada dos 

extratos das aulas, produzido pelo grupo de estudantes, proporcionou identificar 

aspectos relativos a habilidades necessárias ao desenvolvimento da habilidade de 

explicar, como também as habilidades relativas aos conceitos das propriedades 

específicas da matéria, temperaturas de fusão e ebulição. Permitiu-nos fazer a 

seguinte inferência: 

 Que o desenvolvimento de habilidades necessárias para que o estudante 

desenvolva a habilidade de explicar, contribuiu de forma aparentemente significativa 

para que estudantes do grupo pesquisado desenvolvessem habilidades relativas aos 

conceitos das propriedades específicas da matéria, temperaturas de fusão e ebulição. 

Já que ao desenvolverem a habilidade de explicar situações cotidianas com base nos 

conceitos supracitados os estudantes desenvolveram também habilidades relativas 

aos próprios conceitos. 

 Em tempo, queremos ressaltar que todos estudantes do grupo apresentaram 

significativos avanços em relação às duas classes de categorias de análise, mas há 
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diferenças na qualidade dos avanços individuais de cada integrante, principalmente 

em relação à categoria, habilidades relativas aos conceitos das propriedades 

específicas da matéria, temperaturas de fusão e ebulição. O que pode se relacionar 

com o grau de motivação para a aprendizagem dos conteúdos químicos estudados 

ou possivelmente com a história de vida de cada estudante que pode ter contribuído 

ou dificultado a aprendizagem sobre o conceito. 

 Em situação de aula, no que diz respeito às etapas da Teoria da Formação das 

Ações Mentais de Galperin, os estudantes se apresentaram da seguinte forma:  

 A partir da etapa motivacional os estudantes mostraram-se curiosos em relação 

ao problema apresentado e passaram a expor suas ideias sobre o tema, mostrando 

interesse em saber se poderíamos economizar gás baixando o fogo assim que a água 

do cozimento fervesse, sem perder tempo com isso.  Em outro momento também 

mostraram-se interessados em saber porque o gelo demora para esquentar? 

 No tocante a BOA, verificamos que os mesmos desenvolveram uma 

predisposição enquanto grupo em solucionar problemas cotidianos com base nos 

conceitos químicos. Eles se concentravam nas orientações da BOA cometendo 

pouquíssimos erros de execução, que logo eram percebidos por um ou outro 

componente e corrigido imediatamente. 

 Procuraram resolver os problemas apresentados com base na essência 

conceitos de ponto de fusão e ebulição e conseguiram fazê-lo de forma detalhada e 

coerente. Após o fim da etapa material, na etapa verbal externa, eles interagiram entre 

si e com o professor para resolver as questões que se apresentaram durante essa 

etapa, mas, sem as orientações da BOA. Como consequência foram simplificando a 

forma de resolução.  

 Finalmente, na etapa da formação do plano mental, eles resolveram de forma 

consciente questões relativas a situações cotidiana se apoiando em conceitos 

trabalhados sobre às propriedades específicas, pontos de fusão e ebulição e 

aplicando-os nas situações investigadas. 

 Sendo assim, pensamos poder afirmar que da forma como foi conduzida a 

intervenção a Teoria das Ações Mentais de Galperin (1965), se mostrou pertinente 

quando de sua utilização para a apreensão de conceitos químicos, segundo os PCN+ 

(2002), por parte do grupo de estudantes da EJA investigado.   
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APÊNDICE A  – FICHA DE ORIENTAÇÃO DO EXPERIMENTO AQUECIMENTO DA 

ACETONA 

  

Escola -        - Aula Experimental de Química – Grupo N° ______ 

Nome: _____________________________________________________________ 

Nome: _____________________________________________________________ 

Nome: _____________________________________________________________ 

Objetivo: Saber se depois que a água ferve, podemos baixar o fogo sem alterar o 

tempo de cozimento da comida. (Cuidado uma chapa de aquecimento pode 

queimar tanto quanto um ferro elétrico). 

Procedimento: Observem a amostra de acetona que se encontra no tubo de ensaio 

fazendo uma breve descrição sobre sua aparência e característica mais marcantes. 

 

 

 

Um (a) dos (as) estudantes irá observar diretamente a amostra de acetona. 

Quando este (a) perceber que algo diferente está acontecendo com a substância, 

deve chamar seus colegas para juntos preencherem a tabela 3 e fazer o mesmo 

quando o tubo de ensaio estiver quase vazio, preenchendo a tabela 4.   

Outro (a) estudante deve observar diretamente o termômetro mergulhado na 

acetona, esperar a temperatura atingir 50 0C, disparar o cronômetro e a cada 30 s, ler 

o valor da temperatura da substância. Estes valores devem ser anotados na tabela 1.  

O (a) terceiro (a) estudante deve observar diretamente o termômetro 

mergulhado na água e começando a partir do momento em que o cronômetro for 

acionado, anotar a cada 30 s os valores da temperatura da água na tabela 2. Ambos 

devem parar suas anotações quando a temperatura acetona atingir 62 0C. 

Tabela 1: Temperatura da acetona anotadas em intervalos de 30s.  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

50 0C  0C  0C  0C 0C  0C  
0C  0C  0C  0C  0 C 

Tabela 2:  Temperaturas da água anotadas em intervalos de 30s. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

 0C 
 0C  0C  0C 0C  0C  

0C  0C  0C  0C  0 C 
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Tabela 3: Valores de tempo e temperatura, no início da transformação da acetona. 

Tempo de aquecimento do sistema   

Qual temperatura atual da acetona?  

Qual a temperatura atual da água?  

 

Tabela 4: valores de tempo e temperatura quando o tubo de ensaio estava praticamente vazio. 

Há quanto tempo o cronômetro foi disparado?   

Qual temperatura atual da acetona?  

Qual a temperatura atual da água?  

Descreva o que mudou na aparência da acetona enquanto ela se transformava:   

 

 

 

Respondam as questões com base nos dados extraídos do experimento. 

1. Houve algum momento que a temperatura da água parou de subir? 

            Sim              Não. 

2. Houve algum momento que a temperatura da acetona parou de subir? 

                  Sim              Não. 

3. O que estava acontecendo com a acetona, neste momento?  

 

 

 

4. Com base no que vimos hoje, a melhor resposta que Raquel podia dar a 

Antônio e finalmente convencê-lo de que baixar a chama do fogão após a água 

ferver, realmente é uma atitude que leva à economia de gás e não atrasa o 

cozimento.  
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Com auxílio do professor, utilize os dados da tabela 1 e monte o gráfico 

identificando, as regiões relativas à temperatura de ebulição da acetona, bem como 

os estados físicos presentes antes e depois da acetona ferver. 

 

 
 

Antônio ainda podia ficar desconfiado e alegar que Raquel falou bem, mas, não 

provou que quando a água ferve ela deixa de esquentar. Se Raquel tivesse um gráfico 

idêntico a esse que vocês têm na ficha, como ela poderia utilizar para mostrar a 

Antônio que sua afirmação era verdadeira? Responda como se fosse Raquel falando 

com Antônio. 
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APÊNDICE B – FICHA DE ORIENTAÇÃO DO EXPERIMENTO AQUECIMENTO E 

RESFRIAMENTO DA ACETONA 

 
Escola        - Aula Experimental de Química – Grupo N° ______ 

Nome: ______________________________________________________________ 

Nome: ______________________________________________________________ 

Nome: ______________________________________________________________ 

Anotações relativas ao aquecimento da acetona. 

Procedimento: Inicialmente descrevam a situação inicial da naftalina. 

  

 

Observar diretamente a amostra de naftalina e assim que perceber qualquer 

transformação ocorrida anote as temperaturas da naftalina e da água na tabela 5. 

Façam o mesmo procedimento quando a transformação estiver perto do fim e anotem 

os valores na tabela 6. Continue observando até a temperatura chegar a 85 0C.  

Tabela – 5: Temperaturas da água e da naftalina no início da transformação.  

 

 

 

Tabela – 6: Temperaturas da água e da naftalina ao final da transformação.  

Qual temperatura da água?  

Qual a temperatura da naftalina?  

 

Descreva a aparência da naftalina após atingir a temperatura de 85 0C. 

 

 

 

Anotações relativas ao resfriamento da acetona. 

Qual o estado físico e a aparência da naftalina assim que o sistema foi posto no 

banho de gelo? 

 

 

Observar diretamente a amostra de naftalina e assim que perceber qualquer 

transformação ocorrida anote as temperaturas da naftalina e da água na tabela 7. 

Qual temperatura da água?  

Qual a temperatura da naftalina?  
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Façam o mesmo procedimento quando a transformação estiver perto do fim e anotem 

os valores na tabela 8. 

Tabela – 7: Temperaturas da água e da naftalina no início da transformação. 

 

 

 

 Tabela – 8: Temperaturas da água e da naftalina ao final da transformação.  

 

 

 

Qual o estado físico e a aparência da naftalina após a transformação se completar? 

 

         

Respondam as questões com base nos dados extraídos do experimento. 

Etapa de aquecimento  

1) Quais o estado físico da naftalina quando colocada no tubo? 

     Sólido          Líquido          Gasoso 

2) A naftalina recebeu calor da chapa ou perdeu calor para a chapa? 

     Recebeu          Perdeu 

3) O que ocorreu com a temperatura da naftalina enquanto ela derretia? 

      Aumentou          Diminuiu         Manteve-se constante 

4) Quais estados físicos você observou enquanto a naftalina fundia? 

      Sólido e líquido          Sólido e gasoso         Líquido e gasoso. 

5) Qual o estado físico da naftalina após o aquecimento? 

      Sólido         Líquido         Gasoso 

6) Antônio queria saber qual era a relação entre o gelo demorar para esquentar e o 

fato dele derreter. Responda, mas como se fosse Raquel explicando ao marido. 

 

 

 

 

 

 

Qual temperatura da água?  

Qual a temperatura da naftalina?  

 

Qual temperatura da água?  

Qual a temperatura da naftalina?  
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7) Qual o estado físico da naftalina no momento exato que foi colocada no gelo? 

     Sólido          Líquido         Gasoso 

8) A naftalina recebeu calor do gelo ou perdeu calor para o gelo? 

     Recebeu          Perdeu 

9) O que ocorreu com a temperatura da naftalina enquanto ela solidificava? 

     Manteve-se constante          Aumentou          Diminuiu 

10) Quais estados físicos você observou enquanto a naftalina fundia? 

      Sólido e líquido          Sólido e gasoso          Líquido e gasoso. 

11) Qual o estado físico da naftalina após esfriar? 

     Sólido          Líquido         Gasoso 


