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RESUMO 
 

O direcionamento do processo ensino aprendizagem deve está pautado em 

fundamentos teóricos cuja base de estudo é a psicologia cognitiva, fornecendo 

bases científicas e metodológicas para o professor organizar e conduzir suas ações 

de ensino. A investigação propôs analisar a assimilação de conceitos do conteúdo 

Sistema Digestório pelos alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, 

sobre a direção metodológica fundamentada no Ensino Problematizador de 

Majmutov juntamente com as propostas de Talízina e da Teoria das Etapas Mentais 

de Galperin. Esta pesquisa foi desenvolvida durante o percurso do Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima e teve sua 

aplicação em uma escola estadual da rede de ensino do Estado de Roraima com a 

participação efetiva de 12 alunos do 8º ano do ensino fundamental II. A pesquisa é 

caracterizada pela abordagem qualitativa no intuito de descrever como se processou 

a assimilação de conceitos dos envolvidos durante instrumentalização de coletas 

dados que foram mediadas por: questionário diagnóstico, atividade utilizando 

recurso de mídia e paródia, atividade verbalizada, escrita e artística. Cada 

instrumento de coleta foi operacionalizado envolvendo um determinado nível de 

ensino problematizador relacionado a uma etapa mental específica. Durante a 

análise dos resultados das ações realizadas, foi perceptível o avanço satisfatório do 

nível de assimilação dos conceitos do objeto de estudo pela maioria dos alunos 

quando comparado com os resultados da atividade diagnóstica inicial. A pesquisa 

favoreceu a aprendizagem dos alunos em relação ao conteúdo Sistema Digestório e 

trouxe contribuições para a construção de um produto denominado “Guia Lúdico: 

Resolução de Problemas em Sistema Digestório”, o qual apresenta novas práticas 

pedagógicas em ensino de ciências fundamentadas nas Teorias propostas por 

Galperin, Talízina e Majmutov cujo objetivo é auxiliar professores no direcionamento 

do ensino para a construção cognitiva dos alunos. 

 
 
Palavras-chave: Sistema digestório; Resolução de Problemas; Etapas Mentais 
 
 
 
 
 



 
 

 

RESUMEN 

 

        El direccionamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar 

pautado en fundamentos teóricos cuya base de estudio en la psicología cognitiva, 

forneciendo bases científicas y metodológicas para el profesor organizar y conducir 

sus acciones de enseñanza. La investigación propone analizar la asimilación de 

conceptos del contenido Sistema Digestivo por los alumnos durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, sobre la dirección metodológica fundamentada en la 

enseñanza cuestionadora de Majmutov juntamente con las propuestas de Talízina y 

de la teoría de las Etapas mentales de Galperin. Este estudio fue desarrollado 

durante el proceso  de  Maestría Profesional en Enseñanza de Ciencias de la 

Universidad Estadual de Roraima y tuvo su aplicación en una escuela estadual de la 

red de enseñanza del Estado de Roraima con la participación efectiva de 12 

alumnos del 8 grado de la enseñanza fundamental II. La investigación es 

caracterizada por el abordaje cualitativo con la intención de describir como se 

procesó la asimilación de conceptos de los envueltos durante la instrumentalización 

de colecta de datos que fueron mediados por cuestionario diagnóstico, actividad 

utilizando recursos en medios de comunicación y parodia, actividad verbalizada, 

escrita y artística. Cada instrumento de colecta fue organizado implicando un 

determinado nivel de enseñanza problematizadora relacionado a una etapa mental 

específica. Durante el análisis de los resultados de las acciones realizadas, fue 

perceptible el avance satisfactorio del nivel de asimilación de los conceptos del 

objeto de estudio por la mayoría de los alumnos cuando comparado con los 

resultados de la actividad diagnóstica inicial. La investigación favoreció el 

aprendizaje de los alumnos en relación al contenido Sistema Digestivo y trajo 

contribuciones para la construcción de un producto denominado “Guia lúdico : 

Resolución de Problemas en Sistema Digestivo “ el cual presenta nuevas prácticas 

pedagógicas en enseñanza de ciencias fundamentadas en las teorías de Galperin, 

Talízina y Majmutov cuyo objetivo es auxiliar profesores en el direccionamiento de la 

enseñanza para la construcción cognitiva de los alumnos. 

 

Palabras - Claves: Sistema Digestivo, Resolución de Problemas; Etapas 

mentales. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta apresentação será abordada as motivações e indagações que 

desencadearam o percurso investigativo para a realização desta pesquisa as 

quais regeram as bases de estudo que vão desde a escolha do tema quanto à 

problemática principal, assim como as questões norteadoras e os objetivos 

pretendidos, relacionados às experiências que nos aproximaram do tema. 

O tema em questão só veio a fazer parte das minhas inquietações a 

partir do momento do ingresso no Mestrado de Ensino em Ciências ao me 

deparar com as disciplinas do programa que afloravam discussões e reflexões 

quanto ao ato de ensinar e principalmente sobre a aprendizagem do aluno.  

Durante minha carreira profissional como professora de ciências 

buscava tentativas de métodos e recursos didáticos muitas vezes frustrantes 

devido à deficiência de um aporte teórico relacionado à aprendizagem. Foi 

durante as discussões sobre como se processa a construção cognitiva e o 

aprofundamento mais detalhado sobre algumas teorias da aprendizagem e 

tipos de metodologias que passei a trazer novos questionamentos a minha 

práxis pedagógica. 

A teoria que me chamou mais atenção aborda sobre a Formação das 

Etapas Mentais proposta por Galperin, essa teoria trouxe uma compreensão 

quanto ao processo de assimilação.  

Como professora de ciências somente conhecer a teoria de Galperin não 

satisfazia minhas ansiedades para contribuir na aprendizagem e inquietações 

dos alunos diante dos conteúdos, necessitava de base para direcionar o ensino 

nesse ponto a proposta de Talízina, que apresenta princípios didáticos da 

direção, colaborou para o planejamento das atividades e de como efetivar a 

aplicação da pesquisa. Neste percurso conheci alguns teóricos e 

pesquisadores que defendem a Metodologia de Resolução de Problemas, 

como Majmutov que propõe o Ensino Problematizador. Essas descobertas 

abriram novos horizontes frente ao processo ensino aprendizagem e 

apresentaram instrumentos de como lidar com os desafios da realidade escolar 

e social.  
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É visível o nível de exigência contemporânea cada vez mais competitiva 

em relação à produtividade humana e urgências quanto a decisões mais 

eficientes e eficazes para resolução de problemas.   

Diante de tantos desafios no contexto social uma educação que está 

baseada no ensino tradicional acaba limitando o desenvolvimento cognitivo do 

aluno, pois o processo deixa de ser dinâmico, não provocando reações no 

aluno frente ao conhecimento, tornando-o apenas um cumpridor de instruções 

impostas, ou seja, o aluno não é mobilizado a agir sobre questões 

problematizadoras. 

A problematização sobre um prisma epistemológico contribui para um 

novo olhar do professor em relação a sua práxis pedagógica e quanto ao 

discente mobiliza-o a novos desafios favorecendo seu conhecimento. 

O conhecimento é entendido como uma relação que se estabelece entre 

o sujeito e o objeto a ser conhecido. A necessidade do desconhecido pelo 

sujeito promove a aprendizagem, ou seja, é no enfrentamento dos problemas 

que se origina o conhecimento, por isso que a resolução de problemas está 

centrada na aprendizagem do aluno. 

Quando o aluno chega à escola com uma bagagem de senso comum de 

determinada coisa ou assunto é função da escola dar subsídios para que ele 

faça uma ruptura dos conceitos simplistas e tenha contato com um 

conhecimento mais científico favorecendo uma lógica melhor desses conceitos 

e da realidade que o circunda. É nesse sentido que a metodologia por 

resolução de problemas vem a contribuir no ensino de ciências no ato de 

motivar o aluno pela busca do desconhecido, de confrontar o conhecimento 

comum trazido por ele em relação ao conhecimento científico, assim, 

superando obstáculos e avançando na construção cognitiva. 

Então devido à urgência de se buscar metodologias que atendam às 

necessidades de aprendizagem do aluno e aumentar seu nível de reflexão, 

raciocínio e tomada de decisão coerente frente a um desafio o ensino baseado 

na resolução de problemas se destaca pelo fato de desenvolver ao máximo seu 

potencial cognitivo. 

O professor pode utilizar variados recursos, estratégias, criar dinâmicas 

individuais ou em grupo, estimular o pensamento crítico e a criatividade na hora 
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da problematização. É importante ressaltar que a problemática pode ser 

desencadeada tanto pelo professor quanto pelo próprio aluno.  

Um dos pontos da pesquisa é trazer a reflexão dentro das teorias citadas 

na promoção de possibilidades para trabalhar ciências através da metodologia 

resolução de problemas, motivando o aluno através do lúdico e na busca do 

desconhecido, ou seja, o ato de solucionar problemas. 

Apenas uma metodologia ou um recurso não favorece a aprendizagem 

do aluno em um sentido mais amplo. O professor precisa conhecer como se 

processa essa aprendizagem, quais os mecanismos de construção do 

pensamento, quais estratégias executar para potencializar ao máximo o 

desenvolvimento cognitivo do educando. 

Frente a esse desafio é interessante que o professor esteja 

fundamentado em uma determinada teoria da aprendizagem. Chegamos ao 

ponto chave da pesquisa que é articular a direção de ensino a metodologia 

resolução de problemas instrumentalizada por recurso didático em consonância 

a teoria formulada por Galperin. 

O problema da pesquisa é: Na perspectiva de um ensino 

problematizador proposto por Majmutov é possível à aprendizagem por meio 

de resoluções de problemas em Sistema Digestório, fundamentada na Teoria 

de Formação por Etapas Mentais de Galperin com alunos do 8º ano do ensino 

fundamental II?  

A problemática remete alguns pontos pertinentes para reflexão como: 

Qual o nível de partida dos alunos em relação ao conteúdo Sistema Digestório? 

Como fazer a mediação de resolução de problemas observando a formação 

das etapas mentais? E em quais momentos dos métodos de aprendizagem se 

processam as diferentes etapas das ações mentais?  

 

O Objetivo Geral traz a relevância em: 

 

 Analisar a assimilação em Sistema Digestório, fundamentado na 

resolução de problemas como metodologia para o ensino e a teoria de 

formação por etapas mentais das ações e conceitos nos estudantes do 

8º ano em uma escola da rede estadual de Roraima. 
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Os Objetivos Específicos estão relacionados em: 

 

 Diagnosticar o nível de partida dos estudantes em relação 

ao tema Sistema Digestório. 

 Determinar em que etapa do processo de assimilação do 

conteúdo sistema Digestório se encontram os estudantes. 

 Verificar a contribuição da proposta didática de resolução 

de problemas para a aprendizagem do tema Sistema digestório. 

 

Será elaborado um guia com instruções diretivas de ensino com auxílio 

de meios lúdicos para subsídio pedagógico em Sistema Digestório para 

professores interessados a verificar a aplicabilidade da pesquisa fundamentada 

nos teóricos que trouxeram contribuições para compreensão do processo de 

assimilação na formação de conceitos direcionado por um ensino 

problematizador. 

O presente trabalho está organizado em três capítulos. Sendo que neste 

momento introdutório, foram apresentadas as implicações para a escolha do 

tema, além da problemática e questões norteadoras que delineiam a pesquisa, 

assim como os objetivos e a estrutura geral da dissertação. 

No primeiro capítulo é apresentado a Fundamentação Teórica tendo 

como base os estudos de pesquisadores soviéticos que fizeram investigações 

e trouxeram grandes contribuições no campo da psicologia e pedagogia, os 

quais buscaram explicações de como se dava o processamento da construção 

cognitiva para a assimilação de conceitos. Esses estudos apresentam 

influencia filosófica do materialismo dialético cujo destaque traz o movimento e 

a luta da força dos contrários.  

No segundo capítulo foram abordados aspectos do ensino de ciências 

relevantes para o desenvolvimento individual e social do homem. Neste ponto a 

pesquisa apresenta estratégias para o professor direcionar o ensino na 

perspectiva da metodologia resolução de problemas com uso de recursos 

midiáticos e lúdicos, com ênfase didática no sistema digestório. 
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No terceiro capítulo foi descrito o percurso metodológico, a 

caracterização do tipo de pesquisa, os sujeitos envolvidos, os instrumentos de 

coletas, entre outros pontos, que detalharam os caminhos utilizados para 

obtenção do resultado e posterior análise. 

No quarto capítulo foram detalhados os resultados e discussões da 

aplicação das teorias referentes à direção do ensino, a assimilação de 

conceitos e o ensino problematizador apresentando todas as etapas do 

processo de assimilação dentro do contexto de resolução de problemas. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O capítulo abordará as Teorias que fundamentam o trabalho de 

pesquisa em relação ao processo ensino-aprendizagem, pois é fundamental 

que o professor conheça alguma teoria da aprendizagem e utilize-a como base 

científica na sua prática de ensino. Estaremos apresentando alguns 

pesquisadores russos que trouxeram contribuições no campo psicológico, com 

estudos que abordam sobre temas como: a atividade humana, a compreensão 

do processo de assimilação do homem e o desenvolvimento do ensino.  

1.1 FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS 
 

A pedagogia soviética tem como base o materialismo dialético que 

estuda as transformações e movimentos da matéria, que ultrapassa o sentido 

físico, que percorre um nível superior, psíquico, transportando o reflexo do 

mundo objetivo e transformando o mundo real pela força dos contrários.  

A matéria é caracterizada por Lenin como uma realidade objetiva, que 

independente da consciência, possui auto movimento presente tanto no tempo 

como no espaço. Nesse aspecto o materialismo dialético se isenta em 

apresentar qualquer característica da matéria física atribuindo a solução desse 

problema para as demais ciências (GALPERIN, 1976).   

Essa dinâmica da matéria, não se reduz apenas no espaço e no tempo, 

revela uma nova dimensão supondo uma contradição interna que está em 

constante interação com suas partes, por exemplo: 

 

[...] as relações de produção de uma sociedade humana são 

materiais em um sentido estrito materialista dialético; essas relações 

existem em uma sociedade determinada, e junto com ela, em 

determinado tempo e espaço. Mesmo assim, as relações de 

produção não se medem em medidas de longitude e tempo 

(GALPERIN, 1976, p.42- 43). 

 

É interessante ressaltar as posições do materialismo dialético sobre o 

psíquico, considerando-o como propriedade particular da matéria altamente 

organizada que caracteriza o desenvolvimento superior do mundo que faz 

distinção e diferencia “[...] ao longo do processo do mundo evolutivo material os 
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grandes níveis de desenvolvimento dos organismos [...]” (GALPERIN, 1976, 

p.47). 

A atividade psíquica, que é o reflexo do mundo objetivo, possibilita ao 

homem a realização de ações com determinada finalidade. 

O reflexo e a contradição são duas categorias fundamentais da lógica 

dialética, sendo o primeiro, o centro da teoria do conhecimento e o segundo da 

dialética, ou seja, o reflexo da luta dos contrários (MAJMUTOV, 1983). 

Para Lenin “[...] o conhecimento é um processo eterno de avanço, de 

surgimento de contradições e de soluções, condicionado pelo fato que o 

mundo, não satisfaz ao homem e este decide modificá-lo com seus atos” (apud 

MAJMUTOV, 1983, p.43). 

Essa contradição possibilita a força criativa transformadora que 

condiciona a busca intelectual e a solução de problemas na formulação de 

hipóteses, construção de novos modelos, experimentos e novas descobertas 

(MAJMUTOV, 1983). 

 A influencia do  materialismo dialético alcançou o psicólogo russo Lev 

Vygotsky que  trouxe a evolução da teoria histórico cultural, tendo seus estudos 

centralizados na ideia que “[...] a atividade psíquica se constrói segundo o 

modelo da atividade externa.” (Galperin, 1976, p. 25). 

Esse processo remete a ideia que o mundo externo internaliza-se no 

homem, moldando-o sua atividade psíquica em contrapartida esse mesmo 

homem faz transformações no meio que o circunda isso expressa à ação 

dialética materialista histórica.   

No que diz respeito à compreensão da natureza cognitiva humana foram 

os estudos de Vygotsky que trouxeram uma abordagem sociointeracionista 

trazendo em destaque as funções mentais superiores, que são os mecanismos 

psicológicos mais complexos que diferenciam os homens dos outros animais 

(OLIVEIRA, 2005).  

Sobre a ideia central de Vygotsky discorrem Tintorer e Mendoza: 

 

[...] a atividade psíquica constrói-se [...] mediatizada pelos 
instrumentos e as formas de sua utilização [...]. As funções psíquicas 
superiores específicas do homem se originam nas primeiras formas 
de comunicação verbal entre as pessoas e estão mediatizados [...] 
pelos signos linguísticos (VYGOTSKY, 2001, 2003a, 2003b apud 
TINTORER; MENDOZA, 2012, p.2). 
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Essas funções refletem no desenvolvimento do indivíduo numa relação 

mediada com o mundo real através de instrumentos e signos que auxiliam na 

atividade humana. 

Oliveira (2005) aborda a fala de Vygotsky, que é pela ação do homem 

sobre a natureza através do trabalho que vínculos são construídos com o 

auxílio de instrumentos no meio externo e signos no campo psicológico, seus 

estudos evidenciam também a linguagem como outro fator preponderante de 

transformação, isso significa que a cada desafio enfrentado pelo homem no 

contexto social, novos fenômenos emergem e surge assim a cultura e a 

história. 

Pode-se resumir a teoria de Vygotsky em quatro pressupostos: i) a 
base para o desenvolvimento mental do homem é uma mudança na 
sua vida social ou sua atividade; ii) a forma original do desempenho 
da atividade é realçada por um indivíduo no externo, social, iii) as 
novas estruturas mentais que são formadas no homem são derivados 
da internalização da forma inicial da atividade e, iv) diferentes 
sistemas de signos desempenham um papel central para o processo 
de interiorização (DAVYDOV; ZINCHENKO, 2003 apud TINTORER; 
MENDOZA, 2016) 
 

As ideias da Teoria Histórico Cultural promoveram o avanço para um 

novo prisma a A. N. Leontiev colaborador de Vygotsky o qual desenvolveu a 

Teoria da Atividade, que também destaca a relação do sujeito com o mundo 

através da atividade, sendo que a origem desta atividade é advinda de uma 

necessidade que é impulsionada por um motivo em direção a um objeto 

(TALÍZINA, 1988 apud TINTORER; MENDOZA, 2012, p. 03).  

Algumas críticas Leontiev direciona ao trabalho de Vygotsky quando 

comenta que: 

[...] não são os conceitos (nem, por conseguinte, os significados nem 
os signos nem instrumentos), senão a atividade real que une ao 
organismo com a realidade circundante, o que determina o 
desenvolvimento tanto da consciência em seu conjunto com algumas 
funções psíquicas (TALÍZINA, 1988, apud TINTORER; MENDOZA, 
2012, p. 03). 

 

Na concepção de Leontiev o homem apodera-se da cultura produzida 

historicamente, internaliza-a e só então, humaniza-se, essa dinâmica promove 

transformação não só dos objetos, mas dele próprio potencializando o 

desenvolvimento de suas capacidades humanas (LONGAREZI; PUENTES, 

2013). 
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Numa vertente pedagógica relacionada à atividade de estudo Mendoza e 

Tintorer explanam: 

Segundo Leóntiev os conteúdos (objeto externo) se relaciona com o 

estudante através de um sistema de ações com suas operações para 

alcançar o objetivo de ensino, a qual denominou atividade de estudo. 

Para uma maior efetividade no processo de aprendizagem a 

motivação dos estudantes deve coincidir com o objetivo de ensino 

(MENDOZA; TINTORER, 2013, p. 3). 

 

Nesse sentido, faz-se compreensível que “A teoria da atividade é 

baseada em instrução planejada, cuja intenção essencial é aumentar a 

eficiência do processo instrutivo e educativo, utilizando os processos mais 

modernos de técnicas disponíveis para a ciência.” (TINTORER; MENDOZA, 

2016). 

 

1.2 A TEORIA PSICOLÓGICA DA FORMAÇÃO POR ETAPAS DAS AÇÕES 

MENTAIS  

 

Galperin foi colaborador de Leontiev, e membro da escola fundada por 

Vygotsky, trouxe aprimoramento da Teoria Histórico Cultural pelo fato de 

apresentar etapas dos processos mentais para promoção do ensino – 

aprendizagem (LONGAREZI; PUENTES, 2013; TINTORER; MENDOZA, 2012). 

Em relação aos trabalhos de Vygotsky, Galperin veio a favorecer uma 

compreensão mais efetiva sobre os conceitos complexos de mediação e 

interiorização na organização do ensino para o desenvolvimento dos 

estudantes. Suas pesquisas tinham a meta de estruturar o ensino para 

promover a aprendizagem e potencializar o desenvolvimento do pensamento 

das crianças (LONGAREZI; PUENTES, 2013). 

Galperin faz uma crítica sobre a Teoria da Atividade onde ressalta que 

não é qualquer atividade que pode ser considerada o objeto da psicologia, mas 

apenas a atividade de orientação (LONGAREZI; PUENTES, 2013). 

Nesse vislumbre Tintorer e Mendoza explicam: “No conceito de atividade 

Leóntiev aproxima mais a atividade interna e externa, mas quem estabelece 

esta relação é Galperin com a teoria de formação por etapas das ações 

mentais.” (TINTORER; MENDOZA, 2012, p.4). 
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A Teoria da Formação por etapas das ações mentais está baseada nas 

ações com apoio de objetos externos, que ao serem manipulados promovem a 

construção mental que se processa em etapas transitórias que vão se 

organizando de modo ativo ao ponto de integrar-se a psique. 

Galperin (1982) estabeleceu etapas no processo de assimilação de 

conceitos partindo das ações externas para as internas considerando 

momentos de orientação, execução e controle da atividade. As etapas são as 

seguintes: 

 Motivacional– gera o início das etapas, deve ser contínua em todas as 

demais ações. 

 Base Orientadora da Ação (BOA) – sistemas de condições que 

permite a orientação, execução e controle da atividade. 

 Etapa Material ou Materializada – mediação por objetos concretos ou 

suas representações. 

 Linguagem Externa – (verbal ou escrita), ausência de objetos ou 

representações materializadas, a linguagem assume função simbólica;  

 Linguagem Interna para Si – ação interna dirigida a si mesmo ou a 

outrem. 

 Linguagem Interna – a ação se reduz e se automatiza. 

A Teoria de Galperin trouxe contribuições para compreensão da relação 

do sujeito ao mundo concreto, quando explica a influência das ações externas 

e materiais no processo de assimilação até que estas se tornem ações internas 

incorporando-se a própria psique humana. Essa teoria traça os caminhos da 

construção cognitiva desde a etapa material até a mental. 

A teoria apresenta níveis ou etapas de ações que são cumpridas por 

determinado motivo conduzindo o aluno a novos conceitos e hábitos 

relacionados aos objetivos de ensino. 

Todo o cumprimento operacional da ação se processa sobre a Base 

Orientadora da Ação. TALÍZINA (1988, p.58) afirma que a BOA “[...] é o 

sistema de condições em que realmente se apoia o homem ao cumprir a ação”.  

A ação pode ser cumpridas em três partes funcionais, as quais Galperin 

destaca “Em toda ação humana há partes orientadora, de execução e 
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controle”(1958b apud TALÍZINA, 1988, p.59), cada parte  exerce função com os 

seguintes princípios a seguir: 

 

Quadro 01 - Partes funcionais da ação. 

 

(TALÍZINA (1988), com adaptação da pesquisadora) 

 

1.2.1 Etapas do processo de assimilação 

 

Como já foi mencionada anteriormente a assimilação se processa dentro 

de um cumprimento de etapas que organizam racionalmente a atividade 

cognitiva, essas ações passam por estágios que transitam do externo para o 

interno, do material para o mental.  

Talízina (1988, 2000) assinala que nos últimos estudos de Galperin 

(1959,1965a; et al.), ele manifestava a necessidade de mais uma etapa, que 

estivesse relacionada em motivar o aluno a realização das tarefas planejadas, 

ou seja, impulsioná-lo a aprendizagem.  

O professor deve estar atento a essa necessidade motivacional antes 

mesmo de iniciar as atividades com os alunos, essa etapa sugere os pontos a 

seguir:  

 

Quadro 02 - Etapa que impulsiona o aluno aceitar a tarefa. 

 

(TALÍZINA (2000), com adaptação da pesquisadora) 

 

Orientadora - utilização de um conjunto de condições concretas para o 
cumprimento das ações. 

Executora -  a ação propriamente dita, assegura transfomação do objeto da 
ação (ideal ou material). 

Controle - confronta os resultados obtidos da ação e faz correções 
necessárias tanto na parte orientadora quanto na executora.  

Etapa motivacional 

Motivar os alunos para o estudo planejado. 

Introduzir uma situação problema. 
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Esse princípio é interessante o uso de situações problemas que 

confronte as necessidades cognitivas dos alunos, sendo um excelente motivo 

para a busca do conhecimento desconhecido nas diferentes vias de soluções.  

Na próxima etapa da construção da BOA o professor tanto instrui como 

resolve os problemas ou até mesmo demonstra a solução, e segue os 

seguintes requisitos: 

 

Quadro 03 - Etapa que dirige a formação da ação. 

 

(TALÍZINA (1988; 2000), com adaptação da pesquisadora) 

 

Nessa etapa os alunos vão ter clareza dos objetivos da ação, o conteúdo 

que irão estudar com suas respectivas características essências e fenômenos 

particulares presentes em todo o planejamento de estudo, o professor explica 

também como se processam as partes da ação: orientação, execução e 

controle, e é o momento de o professor externalizar seus conhecimentos 

buscando meios que motivem os alunos na realização das atividades. 

O próximo passo os alunos já realizam ação com a mediação de 

recursos materiais ou materializados, essa etapa é denominada como material 

ou materializada: 

 

Quadro 04 - Formação da ação em forma material ou materializada. 

 

(TALÍZINA (1988; 2000), com adaptação da pesquisadora) 

 

Etapa de elaboração da base orientadora da ação (BOA) 

Apresenta o conteúdo da BOA. 

Explicações necessárias sobre o objetivo da ação. 

Introdução do objeto de estudo.  

Apresenta o sistema de pontos de referência.  

Etapa material ou materializada 

Os alunos ja cumprem a ação na presença de uso de objetos reais ou 
representativos. 

 

 

 

Professor realiza o controle do objetivo de cumprimento. 
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O professor pode usar de várias formas materiais no uso dos objetos 

reais ou na ausência deles recorrer a forma materializada como modelos, 

esquemas, desenhos, ilustrações meios esses onde os alunos vão 

operacionalizar suas ações. 

Na realização da ação o aluno vai assimilando o processo de forma 

consciente inicia o uso de voz alta ao mesmo tempo já vai fazendo a mudança 

de transição para próxima ação conhecida como: 

 

Quadro 05 - Formação da ação verbal externa. 

 

(TALÍZINA (1988; 2000), com adaptação da pesquisadora) 

 

Nessa transição o papel da fala segundo Galperin (1959) começa a 

cumprir uma nova função quando diz:  

Na primeira e segunda etapas [...] a fala servia principalmente de 

sistema de indicações que se descobriam diretamente na percepção; 
a tarefa do aluno consistia não em compreender as palavras, senão 
compreender e dominar os fenômenos. Embora que a hora de falar 
se converte em portadora independente de todo o processo: tanto da 

tarefa como da ação. (GALPERIN, 1959 apud TALÍZINA, 1988, p. 
111). 
 

A ação do aluno deve ser assimilada na forma verbal, a ação passa pela 

generalização, ou seja, o aluno assimila as propriedades essências do 

conteúdo ou tarefa, a ação é consciente, mas ainda não está automatizada 

(essas características específicas da ação serão retratadas no próximo 

subtópico características das ações). 

A próxima etapa a ação é processada mentalmente e é denominada 

linguagem interno “para si” (Quadro 06). O aluno vai instrumentalizar os 

conhecimentos já assimilados para a resolução de algum problema apenas no 

campo do pensamento, com a ausência verbal externa e de qualquer outra 

interferência material. 

 

Etapa verbal 

Os alunos dominam as caracteristicas dos objetos com o uso da memória. 

Distinguem estruturas e caracteristicas essênciais. 

A ação é realizada na forma falada. 
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Quadro 06 - Formação da ação em linguagem interna “para si”. 

 

(TALÍZINA (1988; 2000), com adaptação da pesquisadora).  

 

A execução da ação é para si na sua individualidade consciente, a ação 

é generalizada e começa a reduzir-se e automatizar-se rapidamente chegando 

ao nível da etapa final chamada de linguagem interna conforme o Quadro 07. 

 

Quadro 07 - Formação da ação em linguagem interna. 

 

(TALÍZINA (1988; 2000), com adaptação da pesquisadora). 

 

Assim a ação se internaliza, depois de passar por todas as etapas 

chegando a um nível mental generalizado, reduzido e automatizado, dando 

possibilidades ao aluno enfrentar novas situações problemas e resolve-las 

apenas recorrendo ao campo mental das informações assimiladas 

anteriormente apresentando vias criativas de resolução.  

 

1.2.2 As características das ações  

 

As ações do sujeito apresentam formação de características primárias e 

secundárias que se diferenciam por suas peculiaridades. As características 

primárias são independentes entre si e durante o processo precisam de 

condições para sua formação, são elas: a forma da ação, o caráter 

generalizado, o caráter reduzido, e o caráter assimilado (TALÍZINA, 1988). 

Etapa linguagem interno para si 

Trabalho individual. 

Sem apoio de objetos ou representações externas. 

Sem comentários em voz alta. 

Execução da ação mentalmente. 

 

Etapa mental 

A ação se processa na forma de linguagem interna, ato do pensamento. 

Generalização profunda, redução e automatização. 
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A característica secundária por sua vez como o próprio nome infere são 

dependentes das primeiras, estão entre elas: caráter razoável, caráter 

consciente (TALÍZINA, 1988). 

 

1.2.2.1 Características primárias 

 

A forma da ação segundo Talízina (1988) se refere como o sujeito vai se 

apropriando da ação, quais as formas que a ação vai se processando para o 

campo mental, ou seja, a transição da transformação material (externa) para 

mental (interna) que está detalhada a seguir:  

 

Quadro 08 - As distintas formas que percorre a ação. 

 

(TALÍZINA (1988), com adaptação da pesquisadora). 

 

O caráter de generalização (Quadro 09) tem como característica a 

separação de propriedades essenciais e não essenciais para o cumprimento da 

ação cognitiva.  Para Talízina (1988, p.82) “[...] o homem reflete, como 

essencial, nem todas as propriedades gerais dos objetos, senão os que entram 

no conteúdo da base orientadora de suas ações”. 

 

Quadro 09 - Características específicas do caráter generalizado. 

 

(TALÍZINA (1988), com adaptação da pesquisadora). 

FORMA DA  AÇÃO 

Grau de apropriação pelo sujeito para a interiorização da ação. 

Material (objeto real) e materializada (substituto) - início de partida, a ação se 
processa com uso de objetos reais ou representativos como: modelos, 
esquemas, etc. 
Verbal externa - reflexo da ação material ou materializada, objeto 
representado em forma oral ou escrita, pode se externar no raciocínio em voz 
alta. 

Forma mental - caminho final para interiorização, as ações  se executam 
"para si", exemplo: representações de conceitos internamente. campo das 
ideias. 

Caráter generalizado da ação 

 Presença das propriedades essenciais do objeto tanto no conteúdo de 
generalização quanto na base orientadora da ação. 

Propriedades gerais do objeto que não compõe a base orientadora da ação 
não  exerce influencia no conteúdo de generalização. 
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O termo generalização não está atrelado apenas no que é considerado 

característica geral de determinado objeto, mas sim a presença dessas 

características para análise na ação que está sendo dirigida, ou seja, são 

levadas em consideração apenas aquelas características ou propriedades que 

compõe a BOA (TALÍZINA, 1988). 

O controle do conteúdo é outro ponto importante em garantir a presença 

dessas propriedades que vão se estruturando na atividade cognitiva e na 

formação dos novos conhecimentos ao longo da direção da generalização 

(TALÍZINA, 1988). 

No caráter reduzido as operações já cumpridas se reduzem de forma 

consciente, o aluno conhece a lógica das ações passadas, quando acontece a 

necessidade da aplicação de determinada ação já realizada ela volta reduzida 

essa característica está relacionada ao fim do processo, mas ainda as 

informações não estão automatizadas e podem desaparecer (TALÍZINA, 1988), 

sua característica simplificada está descrita no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Redução das ações. 

 

(TALÍZINA (1988), com adaptação da pesquisadora). 

 

No caráter assimilado (Quadro 11) as ações são automáticas, durante o 

processo da construção da atividade cognitiva o sujeito realiza as operações 

lentamente de forma consciente e cada vez que essa ação se repete vai se 

automatizando sendo realizadas em um ritmo mais acelerado, pois as 

informações se conservam a nível inconsciente, já fazendo parte do 

pensamento (TALÍZINA, 1988).  

 

Quadro 11 - Caráter assimilado da ação. 

 

(TALÍZINA (1988), com adaptação da pesquisadora). 

Caráter reduzido 

Vai se formando com o tempo no decorrer das ações de forma consciente. 

O programa de ensino deve assegurar a assimilação da ação em sua forma 
reduzida. 

Caráter assimilado 

Grau de automatização e rapidez de cumprimento. 
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É importante ressalta que cada forma da ação (material, verbal e mental) 

deve ser assimilada paulatinamente antes de ser automatizada, quer dizer toda 

a forma intermediaria deve ser cumprida conscientemente e por último se 

automatiza, isso deve acontecer para não frear o cumprimento de nenhuma 

forma da ação ou tornar a assimilação internalizada insuficiente (TALÍZINA, 

1988).  

 

1.2.2.2 Características secundárias 

 

Suas propriedades estão intrinsicamente dependentes das 

características primárias. Talízina (1988) afirma que Galperin se limita 

geralmente ao caráter razoável e o caráter consciente, porém ela acrescenta 

outras possibilidades secundárias como o caráter abstrato da ação e a solidez 

da ação, segue a descrição das mesmas: 

 

Quadro 12 - Características secundárias. 

 

(TALÍZINA (1988), com adaptação da pesquisadora). 

 

1.3 BASE ORIENTADORA DA AÇÃO 

 

A Base Orientadora da Ação está relacionada diretamente com a 

atividade (ação) de ensino, é a parte informativa da ação. Galperin assinala: 

 

A parte orientadora é a instância diretiva e, precisamente, no 
fundamental, depende dela a qualidade da execução. Se elaborarmos 
um conjunto de situações em que se deva aplicar essa ação 
conforme o plano de ensino, essas situações ditarão um conjunto de 
exigências para a ação que se forma e, juntamente com elas, um 
grupo de propriedades que respondem a essas exigências e estão 

Caráter razoável - é determinada pelo conteúdo da BOA, presença de 
condições essenciais, caráter generalizado marcante, dependência do carater 
reduzido das formas primarias tendo base lógica como se processou a ação. 

Caráter consciente - cumprimento da ação em forma verbal, para percepção 
da sua própria ação.  

Caráter abstrato - cumprimento da ação generalizada, sem apoio material 
(físico, externo), atua no campo mental com representações conceituais. 

Solidez da ação - resulta da generalização e automação, possibilidade de 
cumprimento da ação no futuro. 
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sujeitas a formação (GALPERIN, 1959, apud NUÑES; PACHECO, 
1998, p. 101). 
 

Das investigações feitas por Galperin sobre eficácia da base orientadora, 

Talízina (1988) menciona que essas investigações mostram que a eficácia da 

BOA consiste no grau de generalização dos conhecimentos que a compõe 

servindo como pontos de orientação, da plenitude que reflete as condições que 

determinam o êxito da ação e o modo de obtenção da Boa pelo aluno, 

conforme a descrição no Quadro 13. 

 

Quadro 13 - Caracterização da BOA. 

 

(TALÍZINA (1988), com adaptação da pesquisadora). 

 

Foram descobertos por via experimental quatro tipos de BOA, porém 

serão apresentados os tipos dois, três e quatro no Quadro 14. A BOA do tipo 

um por apresentar plenitude incompleta se torna obsoleta.  

 

Quadro 14 - Tipos de BOA. 

Nº CARACTERÍSTICA DA BOA 

Caráter generalizado Plenitude Modo de obtenção 

2 Concreta Completa Preparada 

3 Generalizada Completa Independente 

4 Generalizada  Completa Preparada 

 

(TALÍZINA (1988), com adaptação da pesquisadora). 

CARÁTER GENERALIZADO - Geral ou Particular 

Geral - reflete toda a essência de uma classe de casos particulares.  

Particular - relacionado apenas um caso isolado, concreto. 

PLENITUDE - Completa ou Incompleta 

Completa - base orientadora suficiente. 

Incompleta - base orientadora insuficiente, aluno recebe só algumas 
indicações para realizar a ação. 

 MODO DE OBTENÇÃO - Preparada ou Independente 

Preparada - o aluno recebe a BOA preparada. 

Independente - o aluno elabora independentemente. 
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A BOA do tipo três (Quadro 15) será abordada posteriormente de forma 

mais detalhada devido às vantagens promovidas durante o processo de 

orientação, execução e nos resultados da produtividade cognitiva. 

Não existem somente esses tipos de BOA, ainda há ocorrência de mais 

quatro tipos e com possibilidades de surgir outras, mas o intuito da pesquisa é 

explorar a do terceiro tipo. 

Sobre a base orientadora do terceiro tipo Talízina (1988, p.108) afirma 

“[...] é necessário programar as ações (da atividade) com a base orientadora de 

terceiro tipo a qual permite elevar a eficiência do ensino a um nível novo de 

princípio”. Podemos verificar suas características no quadro a seguir: 

 

Quadro 15 - Principais características da Boa do terceiro tipo. 

 

(TALÍZINA (1988), com adaptação da pesquisadora) 

 

1.4 A TEORIA GERAL DA DIREÇÃO 

 

Dirigir segundo a visão de Talízina (1988) é levar em consideração todo 

o caráter do processo de estudo orientado para determinada finalidade e 

“concordar cada em el processo com su lógica”(p.46) . 

O ensino-aprendizagem para se tornar mais efetivo, com resultados 

pautados cientificamente, requer orientações diretivas. Nesse aspecto, a Teoria 

Geral da Direção de Talízina apresenta diretrizes marcantes em combinação 

com as etapas mentais. A esse respeito Mendoza e Tintorer concordam com 

Talízina quando afirmam: 

 

BOA do terceiro tipo 

Aproxima o aluno a um pensamento criador. 

Apresenta composição completa, orientadores representados em forma 
generalizada, presente toda essência do fenômeno no processo da ação, que 
poderão ser aplicados posteriormente em casos concretos (particular). 

Em  novas condições, nos casos particulares o aluno elabora a BOA por 
metodo de generalização. 

Rapidez no processo, grande estabilidade das informações assimiladas, 
quase não apresenta erros, amplitude de transferência, é mais produtivo. 
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Os autores coincidem com Talízina (1984, 1988, 1994, 2000) quanto 
a necessidade de organizar a atividade de estudo considerando a 
teoria geral da direção, onde esta seja transparente e cíclica. Mas se 
temos em conta a teoria de Galperin então é possível realizar a 
direção etapa a etapa o que permite corrigir com maiores 
possibilidades de sucesso e não apenas ao final do processo 
(MENDOZA; TINTORER, 2013).  
 

Talízina faz colocações em relação à Teoria da Atividade de Leontiev, 

quando relata que “Ele reconhece que o sujeito se relaciona com o mundo 

através da atividade que ele define como um sistema de ações mediante 

operações para alcançar um objetivo, e este último deve coincidir com a 

motivação.” (TALÍZINA, 1988 apud TINTORER; MENDOZA, 2012, p.3). 

Esse ato de interação do sujeito com um mundo se dá por meio da 

atividade, que é a própria ação do sujeito dirigida a um determinado objeto, 

cuja necessidade de se realizar a ação será desencadeada por um motivo. 

Em relação ao ensino-aprendizagem consideramos que o sujeito é o 

aluno, a ação é o próprio ato de aprender, o objeto pode ser considerado um 

conhecimento específico (um conteúdo), que precisa ser delineado por 

objetivos e o motivo da ação pode ser desencadeado por um problema. 

 

Segundo Leóntiev os conteúdos (objeto externo) se relaciona com o 
estudante através de um sistema de ações com suas operações para 
alcançar o objetivo de ensino, a qual denominou atividade de estudo. 
Para uma maior efetividade no processo de aprendizagem a 
motivação dos estudantes deve coincidir com o objetivo de ensino 
(MENDOZA; TINTORER, 2013).  
 

Diante dessa nova discussão sobre a Teoria da Atividade em 

consonância com a Formação das etapas mentais, Talízina apresenta 

princípios que colaboram para a direção do ensino afirmando: 

 

A direção da atividade de estudo deve considerar os seguintes 
elementos: a) o objetivo de ensino; b) o estado de partida da 
atividade psíquica dos alunos; c) as tarefas para garantir as etapas do 
processo de assimilação; d) o enlace de retorno ou retroalimentação 
e) a correção do processo de estudo (TALÍZINA, 1988 apud 
TINTORER; MENDOZA, 2012, p. 6). 
 

A assimilação é o foco do sistema de direção de ensino, ou seja, o 

objeto dirigido que perpassa por etapas durante a marcha do processo de 

estudo, onde o sujeito concreto é o aluno. O sistema se torna complexo devido 

a variedade de personalidades com peculiaridades individuais, então é 
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importante  o professor avaliar a direção mais eficiente para alcançar os 

objetivos (Quadro 16) de ensino. 

 

Quadro 16 - Objetivos norteadores.  
 

 
(TALÍZINA (1988), com adaptação da pesquisadora) 

 

Os objetivos são analisados em dois níveis: macro nível onde é 

necessário analisar o aspecto sócio histórico dos alunos, suas reais 

possibilidades de aprendizagem em determinada etapa de ensino, a 

características das tarefas, dentre outros, essa análise possibilita indicar as 

mudanças necessárias na personalidade do aluno e o nível adequado de 

ensino; micro nível que analisa a atividade cognitiva dos alunos, por exemplo, o 

grau e generalização (TALÍZINA, 1988). 

Dentro dessa perspectiva o ensino tem uma finalidade mais ampla que 

abrange tanto a personalidade humana e mudanças no seu aspecto cognitivo. 

Talízina (1988) marca o estado de partida da atividade psíquica do aluno 

como o nível de preparação para o estudo não apenas no aspecto intelectual, 

mas abrangendo toda a personalidade humana, conforme a explicação do 

quadro seguinte. 

 

Quadro 17 - Características do nível de partida. 

 

(TALÍZINA (1988), com adaptação da pesquisadora). 

 

O nível de partida é fundamental, pois apresenta a realidade do aluno e  

Objetivo de direção (ou ensino) 

Pode manter o processo (objeto) dirigido não permitindo que repasse 
determinados limites. 

Pode ocorrer mudanças no processo dirigido – possibilita introduzir mudanças 
determinadas na atividade cognitiva do aluno. 

Forma de análise : macroanálise e microanálise. 

Atividade de partida 

Faz análise da relação entre o desenvolvimento psíquico dos alunos com os 
objetivos planejados de ensino. 

Verifica a existencia de conhecimentos concretos  e ações cognitivas para 
determinada atividade. 

Estabelece o nível de prararação de estudo para determinado assunto. 
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suas peculiaridades, frente a uma futura ação didática, pois o professor tem a 

possibilidade de diagnosticar o grau de conhecimento e hábitos presentes ou 

daqueles que ainda não estão formados, mas que são indispensáveis para a 

assimilação dos novos conhecimentos. 

As etapas do processo de assimilação (Quadro 18) dependem de tarefas 

intermediárias que ligam o objetivo inicial aos resultados finais do processo da 

direção de ensino de forma qualitativa, nas respectivas ações descritas no. 

 

Quadro 18 - Funcionalidade do processo de assimilação. 

 
(TALÍZINA (1988), com adaptação da pesquisadora). 

 

O enlace de retorno (Quadro 19) apresenta várias interpretações 

segundo Talízina (1988), onde uns autores afirmam que influenciam o 

ambiente de maneira nova tornando o processo mais significativo, outros 

afirmam que é “a marcha do processo dirigido no presente atuando no 

desenvolvimento do futuro” (p. 51) dentre outras interpretações. 

Essas informações do processo podem apresentar influencia reguladora 

ou de correção, muitas vezes o processo está caminhando sem necessidades 

de regulação, mas caso ocorra significa usar as informações recebidas do 

enlace de retorno e fazer as correções necessárias (TALÍZINA, 1988). 

 

Quadro 19 - Enlace de retorno visão geral. 

 

 
(TALÍZINA (1988), com adaptação da pesquisadora) 

 

Assim como o enlace de retorno tem a finalidade de regular o 

cumprimento correto das atividades dos estudantes a correção contribui 

eliminando possíveis erros do processo, conforme expõe o quadro a seguir. 

 

 Os principais estados do processo de assimilação 

Assegura os passos de formação para cada atividade psiquíca dentro de 
princípios qualitativos, cujas regularidades estão especificadas na teoria de 
estudo. 

  Enlace de retorno ou retroalimentação 

É a recepção das informações conforme o andamento do processo dirigido 
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Quadro 20 - Três vias de correção. 

 
(TALÍZINA (1988), com adaptação da pesquisadora) 

 

O objetivo do programa é liquidar possíveis erros, mas pode ocorrer 

que dentro do processo não haja erros, mas mesmo na ausência dos erros o 

professor deve sinalizar sua possível aparição, pois, é necessário relembrar 

que o trabalho do professor é coletivo e, muitas vezes, fica complicado da 

atenção para cada peculiaridade individual dos alunos muitas vezes é 

necessário fazer correções de possíveis erros necessariamente não manifestos 

(TALÍZINA, 1988). 

 

1.5 O ENSINO PROBLEMATIZADOR DE MAJMUTOV 
 

Nesse ponto será abordado alguns fundamentos do ensino 

problematizador proposto por Majmutov o qual menciona que o ensino é regido 

dialeticamente. 

 

O ensino como fenômeno da realidade objetiva é um processo que se 

desenvolve dialeticamente, e por tanto se subordina a todas as leis 

da dialética. É um processo internamente contraditório no qual há 

aspectos opostos: o ensino e a aprendizagem, a forma e o conteúdo, 

o velho e o novo, o único e o geral, a essência e o fenômeno [...] 

(MAJMUTOV, 1983, p.33).  

 

Nessa perspectiva “A aprendizagem problematizadora deve ser o 

elemento reitor do sistema de ensino que leva ao desenvolvimento dos alunos, 

que inclui os conteúdos, tipos de ensino e a organização do currículo” 

(MAJMUTOV, 1983 apud TINTORER; MENDOZA, 2012, p. 5). 

No ambiente escolar a problematização deve ser pensada como meio de 

confrontar as vivências e conhecimentos prévios dos alunos com 

Regularização ou correção do processo de estudo 

Reação a mudanças previstas na situação, se antecipam as influencias 
prejudiciais ao sistema e faz a restruturação do programa.  

 
Reação a mudanças já realizadas na situação, as correções são feitas de 
acordo com as condições de mundança do trabalho. 

Reação aos erros dos alunos. 
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conhecimentos científicos e reestruturar suas ideias fundamentada em 

conceitos próprios da Ciência (BRASIL, 1998). A atuação do professor é 

fundamental nesse processo, trazendo informações pertinentes, levantando 

questionamentos, apontando relações e levando a classe a questões 

desafiadoras.  

O ensino problematizaador apresenta um sistema de direção onde o 

foco está tanto no aluno quanto na sua atividade de assimilação do 

conhecimento. Para que haja efetividade da assimilação do material pelo aluno 

e ativação cognitiva frente a resolução de problemas a atividade de estudo 

deve ser organizada e dirida pelo professor, o aluno deve ter clareza do que ira 

fazer, quais os próximos passos, apresentando uma ordem racional das ações 

e operações. 

O sistema de direção do ensino problematizador está ordenado da 

seguinte forma: clareza no objetivo da direção, organização das relações 

diretas (relação interna - que se estabelece entre o aluno e sua própria ação e 

retroalimentação dessa ação; relação externa - entre o professor e a ação do 

aluno e retroalimentação), organização da retroalimentação e utilizar métodos 

adequados de ensino.  

O professor transmite uma ordem no momento que cria determinada 

situação problema, o aluno cumpre a ordem no momento que formula o 

problema, reune dados novos e formula hipóteses . Assim, a situação problema 

criada pelo professor se torna estímulo ao aluno ativando o motivo interno da 

aprendizagem, o aluno compreende e interpreta as ações faz uma 

autoavaliação (retroalimentação interna) então o professor recebe o 

cumprimento da ordem avaliando as atividades  e o estado emocional do aluno 

(retroalimentação externa). 

  
Para Majmutov (1983), o ensino deve desenvolver a independência 

cognoscitiva do estudante, fazendo seu pensamento avançar para 

novos níveis de desenvolvimento, partindo do que o aluno já possui 

de conhecimentos e habilidades, em direção ao que se deseja 

alcançar de novo conhecimento com a resolução de um problema 

docente (MAJMUTOV, 1983, apud NASCIMENTO, 2016, p.384). 

 

Nesse contexto referente ao ensino Majmutov (1983) aponta alguns 

princípios para aplicação das situações problemas, tais como: 
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 [...] a) das explicações do professor em condições de situações 

problemas, b) da análise independente (com ajuda do professor) de 

situações problema, c) da formulação de problemas e sua solução 

mediante o planejamento do problema (lógico e intuitivo) de 

suposições e hipóteses e d) de sua fundamentação e demonstração, 

mediante a verificação do grau de correção da solução (MAJMUTOV, 

1983, apud TINTORER; MENDOZA, 2012, p. 05). 

 

É importante destacar que o interesse do aluno depende da 

contextualização feita pelo professor das questões levantadas sobre 

determinados temas, de maneira a mobilizá-los a aprendizagem em 

decorrência de possíveis significados pessoais e sociais contidos nas situações 

problemas (BRASIL, 1998). Vejamos um exemplo:  

 

[...] supondo-se uma classe trabalhando com o tema da alimentação 
nos seres vivos. Frequentemente os estudantes já sabem que os 
animais se alimentam de plantas, de outros animais ou de ambos. 
Todos já cultivaram plantas ou cuidaram delas. Por isso, sabem que 
estão fixadas no solo, que recebem água, adubos e que se 
desenvolvem na presença de luz. Possivelmente, pensam que as 
plantas se alimentam da terra e da água que consomem pela raiz. 
Sabe-se, entretanto, que as plantas produzem seu próprio alimento 
energético no processo da fotossíntese, no qual a água, a luz do sol e 
gás carbônico do ar são usados para a obtenção de glicose (BRASIL, 
1998, p. 120). 
 

Nesse momento o professor deve estimular o aluno a um pensamento 

investigativo. Criar situações problemáticas estratégicas que levarão os alunos 

a necessitarem de determinados conteúdos. 

 

Que perguntas poderão gerar conflitos sobre a alimentação das 
plantas? Como poderão compreender que a terra não é alimento para 
as plantas? Por exemplo, o professor poderá perguntar à classe: “Se 
as plantas retiram alimento da terra, por que a terra dos vasos não 
diminui?”, “Como explicar o fato de algumas plantas sobreviverem em 
vasos apenas com água? ” e “Como algumas plantas vivem sobre 
outras plantas, com as raízes expostas (algumas samambaias, 
orquídeas)?” (BRASIL, 1998, p 120). 

 

O professor não vai apontar “isso é um problema” o aluno que tem que 

identificar isso como um desafio, o próprio contexto vai trazer uma inquietação 

cognitiva. 
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Se o professor quer ensinar algo e despertar o interesse do aluno tem 

que apresentar o desconhecido, o misterioso, o conhecimento desejado, pois 

aquilo que está em evidencia não provoca questionamentos, aliás, produz 

acomodação. Ele não pode entregar conceitos já elaborados, prontos ao aluno, 

pois, a aprendizagem é construída pelo próprio aluno a partir de suas 

investigações e possíveis descobertas.  

Na presença do sentimento de inquietação o aluno busca respostas que 

podem ser coerentes, plausíveis, capaz de solucionar o problema ou não, essa 

ação ou reação move o aluno a aprender a fazer e consequentemente a 

aprender a aprender. Nesse ínterim surge a necessidade do conteúdo, onde o 

aluno começa a enxergar algumas contradições do que sabia e do novo saber 

ocorrendo uma reestruturação cognitiva, é nesse momento então que os 

conceitos científicos começam a fazer algum sentido para ele.  

 

No processo da problematização os estudantes farão tentativas de 
explicação segundo suas vivências, e isso pode ser insuficiente para 
a situação em estudo. Conflitos de compreensão e de explicação 
podem acontecer no processo. A participação do professor passa a 
ser fundamental para que as vivências e conhecimentos atinjam novo 
patamar, mais próximos das explicações próprias da Ciência. Cabe a 
ele trazer os conceitos científicos para o contexto, a fim de que 
contribuam no entendimento da situação e na resolução dos 
problemas constituídos no processo (BRASIL, 1998, p.119). 

 

O aluno irá analisar alguns pontos da situação problema, como: quais os 

elementos do contexto (o conhecido e o desconhecido)? De que forma poderá 

ressignificar aquela informação? O que estará faltando de conhecimento? E 

quais os caminhos para a solução através de levantamentos de hipóteses e 

suas possíveis comprovações? Então ele precisa compreender o problema, 

estabelecer um plano, executar o plano e examinar as soluções obtidas. 

Esse desafio frente ao desconhecido é que chama a atenção, que 

impulsiona o aluno a querer saber, promove um prazer pela descoberta e no 

decorrer do processo vai se especializando na resolução de problemas. 

Majmutov (1983) apresenta os elementos essenciais que interagem com 

o sujeito durante o processamento do ensino problematizador sinalizando a 

distinção entre tarefa e problema de forma simplificada conforme representado 

no Esquema 01. 
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Esquema 01 - Relação dos elementos participantes do ensino 

problematizador. 

 

(MAJMUTOV, 1983, p.395) 

 

Não devemos confundir problema com tarefa ou pergunta, nem toda 

tarefa é um problema, nem toda pergunta é um problema. A tarefa é objetiva 

com ações mecânicas, mas uma tarefa pode ser tornar um problema quando 

desperta o raciocínio e a pergunta torna-se um mecanismo linguístico de 

externar a busca mental pelo desconhecido apresentando dados e exigências 

que confrontam o contraditório ou sinalizam a deficiência cognitiva de 

determinado conhecimento (MAJMUTOV, 1983). 

O termo problema é caracterizado pelo ensino problematizador de 

problema docente, pois é: 

 

[...] um reflexo (forma de manifestação) da contradição lógico-
psicológica do processo de assimilação, o que determina o sentido da 
busca mental, desperta o interesse para a investigação (explicação) 
da essência do desconhecido, e conduz a assimilação de um 
conceito novo de um modo novo de ação (MAJMUTOV, 1983, p.132). 
 

Uma tarefa objetiva em determinadas condições pode se tornar uma 

tarefa cognitiva quando o aluno identifica na sua estrutura os dados e 

exigências fazendo uma auto avaliação dos conhecimentos assimilados 

anteriormente e detecta pelas contradições e lacunas de conhecimento aquilo 

que é conhecido e desconhecido a ele e percebe que seus conhecimentos 

passados são insuficientes para resolver fatos novos propostos pela tarefa, que 

podem estar representados por palavras ou signos, esse conceito pode ser 

representado no Esquema 02. 
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Esquema 02 - Tarefa objetiva tornando-se subjetiva. 

 
 

(MAJMUTOV (1983), com adaptação da pesquisadora). 

 

Ativação do pensamento segue na seguinte lógica segundo Majmutov 

(1983):  

 O primeiro contato do aluno com o objeto. 

 O aluno precisa compreender as condições ditadas pela tarefa (o fato do 

aluno compreender as condições da tarefa, dados e exigências, não a 

torna subjetiva). 

 O aluno precisa perceber o “desconhecimento” do tema, as contradições 

esbarradas. 

 A percepção das contradições e a incompatibilidade de informações na 

busca mental provocara uma dificuldade cognitiva no aluno. 
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 Contradição objetiva da tarefa é aceita pelo aluno. 

 Aflora a situação problema, a tarefa objetiva passa a um nível subjetivo.  

 O aluno reformula o problema. 

 Transformação da contradição subjetiva que implicará no problema 

docente. (O Esquema 03 representa toda a explanação anterior) 

 

Esquema 03 - Surgimento do problema docente.  

 

(MAJMUTOV (1983), com adaptação da pesquisadora). 

 

A tarefa se enquadra como categoria didática e se difere do problema 

que é caracterizado como categoria psicológico-didática e lógica que é o 

reflexo da investigação de uma esfera específica responsável em dirigir a 
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atividade cognitiva do aluno, enquanto a tarefa é a roupagem do problema, 

quer dizer, sua expressão externa (MAJMUTOV, 1983). 

1.5.1 Níveis do ensino problematizador 

 

Majmutov (1983) aponta níveis que envolvem o ensino problematizador 

formado por vários indicadores cujo objetivo está em orientar a avaliação do 

processo e dos resultados do ensino, sendo estes importantes em averiguar o 

nível de ensino, o nível de problemicidade, o nível de efetividade, o nível de 

assimilação dos conhecimentos e o nível de pensamento do aluno. 

O nível de ensino está relacionado com os resultados do processo da 

aprendizagem do aluno que segundo Majmutov (1983, p.279) implica “[...] a) no 

nível ótimo de conhecimento e b) nas habilidades e hábitos de solução 

independente de problema dos docentes.” relacionado aos demais níveis. 

Os níveis de problemicidade de ensino estão relacionados ao conteúdo 

do material docente e ao grau de complexidade das tarefas, exercícios 

problematizadores, trabalhos independentes, dentre outros, onde serão sempre 

analisadas a qualidade e a quantidade dos mesmos, vejamos o quadro a 

seguir: 

 

Quadro 21 - Problemicidade. 

 

(MAJMUTOV (1983), com adaptação da pesquisadora). 

 

A atenção da problemicidade está na escolha de métodos de ensino 

capazes de organizar e direcionar a aprendizagem dos alunos onde o professor 

irá utilizar a mais variada combinação de procedimentos como perguntas, 

tarefas e exercícios docentes, imagens visuais, desenhos, músicas, dentre 

outros, para ativar a atividade cognitiva dos alunos.   

NÍVEIS DE PROBLEMICIDADE DE ENSINO 

1º Nível – condiciona a atividade reprodutiva do aluno (ações de acordo com 
o um determinado modelo), é grau mais baixo de independência cognitiva. 

2º Nível – garante a aplicação dos conhecimentos anteriores em uma nova 
situação.   

3º Nível – reprodutivo de busca. 

4º Nível – criativo. 
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Os trabalhos independentes se diferem em quatro tipos de forma 

segundo I.I. Malkin (apud MAJMUTOV, 1983) podendo ser: do tipo 

reprodutivo cuja característica está na operação de conteúdos existentes tais 

como trabalhos reprodutivos, exercícios, verificação gerais; do tipo cognitivo 

de busca onde novos conhecimentos são adquiridos através da motivação, 

constatação experimentais, etc.; do tipo criativo na manifestação de 

aprendizagem nova e original com expressões individuais do aluno como 

imagens artísticas, científico-criativo, técnico-construtivo e por fim o tipo 

cognitivo-criativo que se expressa na aplicação do ensino com a vida prática 

na forma de produção. 

É interessante ressaltar que o problema docente é estritamente 

individual, o que é um problema para um aluno para outro aluno pode ser algo 

simples. Dentro dessa realidade Majmutov (1983, p.237) afirma que o trabalho 

independente “[...] deve dar-se tomando em consideração as particularidades 

individuais e as idades do aluno, o nível de seu desenvolvimento geral e o 

acúmulo de conhecimentos assimilados, habilidades e hábitos”. 

A visualização pode ser mais um instrumento dentro do processo da 

direção do ensino problematizador para ativação cognitiva do aluno, pois o uso 

de recursos visuais e audiovisuais podem ser meios auxiliares para facilitar a 

solução de problemas, Majmutov (1983, p. 243) comenta como esses recursos 

abriram novas possibilidades de desenvolvimento do ensino, pois, “[...] ampliou 

a “base” do conhecimento sensorial e concreto da interpretação dos alunos, em 

caráter dialético dos fenômenos da realidade”. 

O professor pode usar esses recursos mais em determinado ponto do 

ensino problematizador os alunos devem ativar a visualização a um nível 

simbólico, mental, na representação de esquemas e conceitos abstratos novos 

favorecendo a formação de conceitos científicos. 

A atividade do professor é imprescindível na direção do trabalho dos 

alunos e assimilação de novos conceitos, atuando como um direcionador na 

criação de um sistema de situações problematizadora.  

Os níveis de efetividade da aprendizagem refletem a atividade docente-

cognitiva, ou seja, a atividade mental do aluno que se dá na percepção das 

explicações do professor, capacidade de análises independente, formulação de 
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problema, entre outros requisitos que serão reflexo do nível de assimilação e o 

grau de independência dos alunos, conforme a descrição no Quadro 22. 

 

Quadro 22 - Efetividade. 

 

(MAJMUTOV (1983), com adaptação da pesquisadora) 

 

A assimilação de novos conhecimentos dentro do entendimento do 

ensino contemporâneo passa pelos sucessivos níveis: primeiro de percepção; 

segundo interiorização e recordação; terceiro na aplicação dos conhecimentos 

em uma situação inicial. Majmutov faz a seguinte inferência do quarto nível que 

é característico do ensino problematizador. 

 

[...] é indispensável apontar a obtenção independente de 

conhecimentos novos (e não só a aplicação dos existentes), 

superando as contradições e fazendo “descobertas” (ou construções) 

durante a solução de problemas docentes. [...] nível elevado de 

eficiência da aprendizagem problematizadora e forma a estrutura 

necessária do processo mental [...] (1983, p.277). 

 

 Os níveis de problemicidade e aprendizagem estão inter-relacionados  

com outros níveis de ensino problematizador, apresentando uma estreita 

dependência mutua e dialética, representado no Esquema 4 seguinte. 

A qualidade do ensino e o grau de independência cognitiva do aluno é o 

resultado de todo um processo do ensino problematizador balizado pelos níveis 

de ensino que são atos reflexos nos níveis do pensamento, cujas 

características estão descritas no Quadro 23. 

 

NÍVEIS DE EFETIVIDADE DA APRENDIZAGEM 

1º Nível - Menor independência cognitiva  na resolução de um problema.  
Assimilam seguindo modelos e juízos do professor. 

2º Nível -  O professor cria  situação problema, apresenta aos alunos 
incorporando-os na busca conjunta e nas vias de solução. 

3º Nível - Formulam  problemas e analizam junto com o professor. Elevada 
independência e ativação cognitiva.  Explicações do professor não 
predominantes. Realização de trabalhos independentes e tarefas cognitivas. 

4º nível -  Plena  independência. 
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Esquema 04 - Interação dos níveis do ensino problematizador. 

 

 

(MAJMUTOV (1983), com adaptação da pesquisadora) 

 

Quadro 23 - Níveis do pensamento. 

 

(MAJMUTOV (1983), com adaptação da pesquisadora) 

NÍVEIS DE ENSINO 
PROBLEMATIZADOR 

NÍVEIS 
APRENDIZAGEM 

NÍVEIS 
PROBLEMICIDADE 

NÍVEIS DO PENSAMENTO 

1º NÍVEL DE ATIVAÇÃO CORRENTE NÃO INDEPENDENTE   

(relaciona ao primeiro nível de problemicidade e afetividade) percepção da 
explicação do mestre, assimilação de um modelo de ação e as condições de 
uma situação problema, realização de trabalhos independentes e exercícios 
de caráter reprodutivo e reprodutivo oral. 

   

2º NÍVEL SEMI INDEPENDENTE  

(relacionado ao segundo nível de problemicidade e efetividade) aplicação de 
conhecimentos anteriores em uma situação nova e com a participação dos 
alunos junto com o professor, na busca do modo de solucionar problemas.   

3º NÍVEL INDEPENDENTE  

(relacionado ao terceiro nível de problemicidade e efetividade) realização de 
trabalhos independente do tipo reprodutivo de busca quando o aluno trabalha 
independentemente com o texto do manual, aplica os conhecimentos 
anteriores a situações novas, constroem resolvem tarefas de nível médio de 
complexidade, mediante a análise lógica demostra hipóteses, com uma 
pequena ajuda do mestre, etc. 

4º NÍVEL DE ATIVAÇÃO CRIATIVA  

(relacionado ao quarto nível de problemicidade e efetividade) trabalhos 
independentes, imaginação criativa, modos de descobertas novas para 
resolver problemas docentes, generalizações e conclusões independentes, 
inventos, criatividade artística. 

ALUNO  

PROFESSOR 
ORGANIZA A ATIVIDADE 
PROBLEMATIZADORA 
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Todos os níveis apresentados distintamente possibilitam uma 

visualização clareada da condução do ensino fornecendo diretrizes ao 

professor como direcionador e mediador da aprendizagem do aluno. A cada 

progresso o aluno chega a um nível de desenvolvimento podendo alcançar a 

independência cognitiva e ativação do pensamento a variedades de vias de 

resolução de problemas. 

 

1.5.2 Métodos de ensino e aprendizagem 

 

Além dos níveis que refletem a ação do professor e do aluno o ensino 

problematizador tem como auxílio à categoria didática métodos de ensino e 

métodos de aprendizagem, conhecidos como métodos binários, que servem 

para coordenar e organizar o processo de direção do ensino problematizado 

numa combinação dialética.  

O ensino não pode ser limitado muito menos a aprendizagem, por isso a 

combinação dialética de métodos diferenciados favorecem o avanço do 

docente nos níveis de problemicidade na assimilação dos conhecimentos e 

efetividade da aprendizagem, dentre outros. 

Segundo Majmutov (983, p.321) “[...] o ensino não pode e não deve está 

formado somente de resolução de problemas”, então o princípio da variedade 

de métodos tem o objetivo “[...] de englobar todos os aspectos do processo 

pedagógico.”, a seguir é descrito as características de cada método. 

 

Quadro 24 - Métodos de ensino e aprendizagem. 

MÉTODO DE ENSINO 

PROFESSOR 

MÉTODO DE APRENDIZAGEM 

ALUNO (docente) 

 
Informativo-
comunicativo  
 

Transmite informações 

generalizadas, verbal 

ou verbal-visual. 

 
Execução 

 

Aprende os fatos sem 

análise crítica, 

reprodução mecânica. 

 
 
Explicativo  
 

Descreve e explica 

fatos da ciência, 

verbal, visual e prática. 

Orienta a assimilação 

consciente dos alunos. 

 
 

Reprodutivo 
 

Compreensão e 

assimilação perceptiva. 

Aplicação correta da 

atividade, reprodução 

oral ou escrita. 
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Instrutivo-
prático  
 

Direção prática do 

aluno, desenho, 

experimentos, etc. 

Indica o tipo do 

trabalho a ser 

desenvolvido. 

 
 

Produtivo-
prático 

 

Atividade 

independente, mas 

não necessariamente 

criativa, exe.: práticas 

encaminhadas a 

produção de objeto. 

 
 
Explicativo 
motivador 

Explicação parcial das 

tarefas cognitivas para 

assimilação 

independente e novas 

descobertas docente. 

 
 

Busca 
parcial 

 

Combinam percepção 

das explicações com a 

atividade de busca 

(criativa), transito de 

independência nos 

trabalhos. 

 
 
Motivador  
 

Planeja perguntas e 

tarefas problemicas de 

caráter investigativo. 

Encaminha a atividade 

criativa independente 

de busca 

 
 
 

Busca  
 

Descoberta 

independente para si, 

assimila por planejar 

problema docente, vias 

soluções prática, 

invenções. 

 

(MAJMUTOV (1983), com adaptação da pesquisadora) 
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2 O ENSINO DE CIÊNCIAS NA PESPECTIVA DA METODOLOGIA 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

 

O capítulo 2 faz uma breve explanação sobre a importância do ensino de 

ciências dentro do contexto educacional e social no que diz respeito à 

formação de um cidadão crítico, reflexivo e atuante diante de tantos desafios 

sociais.  

Para que esse ensino alcance padrões de qualidade é necessário de 

meios relevantes para atrair o aluno para o campo de descobertas, com 

métodos e recursos motivadores, é por essa razão que apresentaremos pontos 

de reflexão sobre a metodologia resolução de problemas e o lúdico como 

estratégias que promovam a aprendizagem dos alunos no ensino de ciências.  

 

2.1 Relevância do ensino de ciências no contexto escolar 

 

É indiscutível que a educação é fundamental para o desenvolvimento do 

indivíduo e consequentemente da sociedade. O ensino de ciências como parte 

da estrutura curricular educacional vem contribuir na formação de um cidadão 

crítico e mais participante do seu pleno exercício de cidadania. 

Para que essa participação seja efetiva a base curricular deve 

contemplar reflexões a respeito das interferências do homem no meio ambiente 

e suas relações interpessoais a fim de levantar discussões para a promoção de 

uma consciência social e planetária (BRASIL, 1998). 

Diante deste contexto muitos questionamentos são levantados sobre 

como esse ensino tem sido levado para o educando, e qual o fruto dessa 

aprendizagem no âmbito social, já que o ensino de ciências contempla temas 

tão relevantes como: Saúde, Meio Ambiente, Tecnologias, entre outros.  Será 

que esse ensino tem apresentado uma ciência dinâmica, flexível, criativa, 

questionadora, ética ou tem caracterizado “a ciência como um produto acabado 

e inquestionável: um trabalho didático-pedagógico que favorece a indesejável 

ciência morta.” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p.33). 

É necessário a superação do senso comum pedagógico, das práticas 

tradicionais esgotadas. Ghedin (2012, p.17) comenta que “[...] o conhecimento 

escolar deve nutrir-se basicamente de conhecimento científico”, ou seja, a 
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escola deve elevar a qualidade de seu ensino. Essa ação de “nutrir-se” do 

saber científico promove a elevação do educando, que começa a romper com o 

conhecimento comum movido pelo espírito científico que “deseja saber, mas 

para, imediatamente, melhor questionar” (BACHELARD, 1996, p. 21). 

O ensino de ciências não pode ser fundamentado sem questionamentos, 

apenas com instruções teóricas desarticuladas e vazias sem significação real 

para o aluno. O discente precisa compreender a importância do conhecimento 

científico na sua essência. 

Alguns dos objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) é 

que o aluno seja capaz de exercer sua cidadania de forma legal, ser agente 

transformador do ambiente, ter responsabilidade individual e social, despertar 

questionamentos e ser criativo, dinâmico, reflexivo na busca de soluções 

(BRASIL, 1998).  

Esses objetivos podem contribuir para construção do sujeito como 

agente transformador tanto do meio quanto do seu próprio conhecimento.  

 

[...] o professor ou a professora de Ciências Naturais precisam abrir o 
diálogo, encontrar respostas e incentivo adequados para o 
amadurecimento crítico de seus alunos, o que significa, geralmente, 
empreender trabalho em grupo, capaz de envolver e de colocar os 
alunos em interação social e cognitiva. A complexidade desta fase 
escolar exige que o professor tenha possibilidade real de realizar 
ensino ativo, desafiador e atualizado (Brasil, 1998, p 57). 

 

É interessante que o aluno perceba que o ensino de ciências tem 

limitações de respostas frente a todas as suas inquietações e problemáticas 

isso se deve a sua fragmentação e parcialidade (Ghedin, 2012). Para superar 

essas deficiências entra a interdisciplinaridade, que vai operacionalizar a 

interação entre as diversas disciplinas fazendo a interlocução sobre 

determinado tema. 

Para Ghedin (2012, p.40) “[...] é importante que se diga: uma perspectiva 

interdisciplinar só é possível quando as disciplinas escolares têm possibilidades 

reais de diálogo entre elas [...]”, ou seja, o professor em ocasiões oportunas vai 

mediar a interação entre os conhecimentos. 

Fonseca (2011) esclarece que o objetivo da educação é “[...] ensinar a 

aprender a aprender como complemento do ensino de matérias ou disciplinas, 
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dotando os estudantes com pré-requisitos cognitivos que lhes permitam 

aprender com mais eficácia no futuro.” (FONSECA, 2011, p. 72). 

A importância disso no ensino de ciências é que diante de um tema 

abordado poderá surgir um confronto de uma situação problema e o aluno vai 

poder trilhar em um campo maior do conhecimento, construindo hipóteses e 

buscando possibilidades para testá-las. Isso torna o ensino dinâmico. 

 

Ao planejar cada tema, seleciona problemas, que correspondem a 
situações interessantes a interpretar. Uma notícia de jornal, um filme, 
uma situação de sua realidade cultural ou social, por exemplo, 
podem-se converter em problemas com interesse didático (BRASIL, 
1998, p.28). 
 

Sem dúvida o ensino deve ser pensado com ações pedagógicas que 

provoquem no aluno reflexões, instiguem-no a um olhar crítico e questionador 

da realidade que o circunda, na busca do novo, sendo o professor como 

mediador desse processo e o aluno como sujeito ativo da aprendizagem. 

 

2.2 Resolução de problema no ensino de ciências 

 

Quando falamos na metodologia resolução de problemas não é algo tão 

simples de discorrer. A própria trajetória da Ciência na história da humanidade 

tem rompido barreiras em virtude dos avanços tecnológicos, descobertas 

científicas, produção humana, desenvolvimento social, sustentável entre 

outros, a cada passo na conquista de novos desafios. 

Para que o conhecimento científico promova a evolução da Ciência é 

necessário saber formular problemas, isso desencadeia no homem uma 

atividade cognitiva instigadora, pois “[...] os problemas não se formulam de 

modo espontâneo.” (BACHELARD, 1996, p.18). 

A construção do conhecimento se dá por meio de discursos, 

problematização, inquietação do homem sobre sua realidade, é um processo 

gradativo de descobertas e rupturas com o aparente. 

Para Bachelard (1996), o verdadeiro espírito científico é aquele que se 

opõe, questiona e pergunta, assim, afirma que “[...] todo conhecimento é 

resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento 
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científico. Nada é evidente. Nada é gratuito. Tudo é construído.” (BACHELARD, 

1996, p.18). 

Na perspectiva escolar segundo os PCN´s a condução da 

problematização provoca movimentos essenciais no desenvolvimento cognitivo 

do discente, a formação de conceitos adquire significados na vivência do aluno 

e o mesmo passa a analisar as situações problemas com um maior grau de 

generalização e abstração, ou seja, o conhecimento científico torna-se 

significativo para o indivíduo (Brasil, 1998). 

Nesse sentido podemos observar que a atuação da escola é muito mais 

complexa tanto no âmbito epistemológico quanto no contexto histórico-cultural, 

pois sua ação deve colocar o conhecimento num estado de mobilização, 

transformação movido por um processo de inquietação a favorecer o progresso 

científico. Ghedin (2012, p.25) afirma que, “A escola tem uma missão 

insubstituível: garantir que certo número de saberes e de saber-fazer sejam 

adquiridos por todos de maneira sistemática e organizada.” 

De acordo com Fonseca (2011) o papel da escola está relacionado a 

uma educação cognitiva, que promove a criatividade psíquica do educando e 

sua capacidade de resolver problemas. O autor faz a seguinte reflexão: 

 

Aprender a refletir, a raciocinar, a utilizar estratégias de resolução de 
problemas para adaptarmos as novas gerações para aprender mais, 
melhor e de forma diferente flexível, é uma necessidade fundamental 
da educação e, provavelmente, a tarefa mais relevante da escola. 
Todo estudante tem o direito de desenvolver ao máximo o seu 
potencial cognitivo (FONSECA, 2011, p. 7). 

 

2.3 Problematizando através do lúdico 

 

Como instrumentalizar esse saber problematizador no contexto escolar 

contemporâneo de maneira a dinamizar a atuação do aluno nesse processo? A 

seguinte indagação fomenta a discorrer sobre a importância da presença de 

meios lúdicos (músicas, desenho, jogos, brincadeiras, etc.) durante o 

direcionamento de um ensino movido por situações problemas no ensino de 

ciências, no intuito de provocar mudanças no clima que envolve a sala de aula 

muitas vezes caracterizada como um ambiente de rotina, e isso de certa forma 

limita a criatividade dos alunos, nessa perspectiva nos PCN´s aponta a 
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importância de ”[...] não limitar o lúdico a espaços e tempos exclusivos, mas 

integrar diversão, alegria e senso de humor a dimensões de vida muitas vezes 

consideradas afetivamente austeras, como a escola [...]” (BRASIL, 2000, p.63). 

Os PCN´S fazem um apontamento sobre o direcionamento dos objetivos 

de ensino para promoção do senso criativo dos alunos. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do 
ensino fundamental que os alunos sejam capazes de: utilizar as 
diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, plástica 
e corporal – como meio para produzir, expressar e comunicar suas 
idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos 
públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de 
comunicação;(BRASIL,1988, p. 7-8). 

 

Podemos discorrer sobre a importância do lúdico, que em muitos casos 

retoma a ideia de brincadeira trazendo lembranças que recobram o período da 

infância, isso não é um mero acaso, pois este sentimento está intrínseco ao 

desenvolvimento humano como um fator diferencial que colabora para 

aprendizagem desde a mais tenra idade. 

Segundo Oliveira (2005), Vygotsky discute o papel do brinquedo no 

desenvolvimento infantil, e traz um destaque a brincadeira “faz de conta” 

(brincar de casinha, escolinha, etc.), que mesmo sendo uma ação imaginaria 

está regido por regras, onde estas possibilitam um avanço de suas ações a um 

patamar mais elevado pelo fato de a criança começar a imitar funções de 

adultos ou de objetos inanimados. “O brinquedo provê, assim, uma situação de 

transição entre a ação da criança com objetos concretos e suas ações com 

significados.” (OLIVEIRA, 2005, p. 66), ou seja, a criança se relaciona com o 

significado das coisas e não com o próprio objeto. 

 Nesse sentido o brinquedo envolve aprendizagem e promove o 

desenvolvimento, pois a criança transita no imaginário regido por regras que 

estão entrelaçadas a uma determinada cultura, portanto seu comportamento 

vai sendo moldado a essa cultura, em contrapartida a construção da sua 

psique vai se formando a partir dessas experiências.  

Para compreensão do desenvolvimento do indivíduo Vygotsky define 

três zonas de desenvolvimento: real (ZDR) - é o nível que a criança já chegou; 

potencial – é o nível que a criança ainda não chegou, mas que podemos 

imaginar que está próximo de acontecer, pelo fato de determinada ação 
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necessitar ainda da ajuda de um mediador; proximal (ZDP) - nível que a 

criança está passando pelo processo de maturação. “[...] o brinquedo cria uma 

ZDP na criança. No brinquedo a criança comporta-se de forma mais avançada 

do que nas atividades da vida real também aprende a separar objeto de 

significado.” (OLIVEIRA, 2005, p.67). 

Rego comenta que, “A criança poderá utilizar materiais que servirão para 

representar uma realidade ausente, por exemplo, uma vareta de madeira como 

uma espada [...]” (1994, p.81). Se pensarmos nesse ângulo um suposto aluno 

do 8º ano que participe de uma brincadeira “faz de conta do corpo humano”, 

tem sua identidade mudada passando a representar determinado órgão 

(digamos que seu papel é imaginar ser o estômago – o qual por um meio lúdico 

poderá verbalizar sua estrutura, sua função, etc. mudando o clima de 

formalidades na aprendizagem se comparado com a proposta de um 

seminário).  

O professor também pode optar pela expressão artística direcionando os 

alunos a trabalhar o corpo humano com o uso de desenhos, a dinâmica da 

atividade favorece a instrumentalização de representações materiais ou 

simbólicas dos conceitos científicos de forma mais perceptível e significativa ao 

cumprimento da ação criativa materializada colaborando para seu 

desenvolvimento intelectual. 

No primeiro momento possa ser que o aluno ainda não tenha 

compreensão das estruturas do corpo humano, mas o professor é responsável 

em auxiliá-lo, conduzindo-o da ZDR (daquilo que ele sabe) para a zona de 

desenvolvimento potencial (daquilo que ele poderá saber), através da 

mediação da ZDP que é justamente a maturação de certos conceitos na sua 

estrutura cognitiva.  

 

[...] a zona de desenvolvimento proximal pode revelar aos professores 
o que realmente o aluno precisa aprender, pois o fato da mediação 
ajudá-lo a resolver problemas que não conseguiria realizar 
espontaneamente, o torna apto para internalizá-los no futuro.” 
(VIEIRA; GHEDIN, 2012, p.149). 
 

Os PCN´s mencionam os possíveis recursos e meios que podem 

favorecer à novas possibilidades de direcionar o ensino de ciências.  
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Ao contrário, diferentes métodos ativos, com a utilização de 
observações, experimentação, jogos, diferentes fontes textuais para 
obter e comparar informações, por exemplo, despertam o interesse 
dos estudantes pelos conteúdos e conferem sentidos à natureza e à 
ciência que não são possíveis ao se estudar Ciências Naturais 
apenas em um livro (BRASIL, 1988, p. 27). 

 

Outro fator lúdico que pode ser explorado na sala de aula é a música 

“Explorar a musicalidade e os sons do corpo é uma atividade rica que, além de 

divertida, estimula a concentração e expressão de outras linguagens” (Meyer, 

2010, p. 86). 

O desenho e a música como recurso de resolução de problemas no 

ensino de ciências juntamente com a mediação do professor pode auxiliar o 

aluno no processo de transição do conhecimento, ou seja, da maturação de 

conceitos que passa pela zona de desenvolvimento proximal. Se utilizado com 

objetivos claros e um planejamento estratégico esse recurso passa a ser um 

aliado para o professor como ferramenta de ensino e para o aluno como 

recurso motivador da aprendizagem.  

 

É interessante iniciar investigando sobre o conhecimento espontâneo 
que a criança tem em relação ao tema em estudo, e daí realizar as 
aproximações necessárias destas com o conhecimento científico 
específico. Isto pode ser feito através de exercícios de 
pintura/desenho, exercícios escritos, leituras dinâmicas, dentre vários 
recursos metodológicos. A própria discussão a partir da problemática 
que a música oferece é uma oportunidade de identificar as formas de 
pensar dos alunos (Pereira, 2010, p.38). 
 
 

De acordo com as Orientações para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), a 

música é um instrumento que pode trazer benefícios tanto ao professor quanto 

ao aluno, pois estimula a aprendizagem e torna o ambiente mais propício para 

o desenvolvimento criativo, espontâneo, aumentando a capacidade de 

comunicação e expressão dos alunos, e estes passam a ter um novo olhar dos 

conhecimentos envolvidos através do lúdico. Quanto ao professor possibilita 

novas técnicas ativas de ensino que favoreceram seu trabalho docente. 

Pode-se inferir que a atividade cognitiva no cumprimento de ações de 

estudo é movida por um esforço intelectual por parte do aluno e a inserção do 

lúdico no formato de músicas, desenhos, jogos, produções artísticas, em fim, 

toda essa gama de recursos se torna mais um diferencial para a aprendizagem 
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quando interligados as teorias que subsidiam as etapas de internalização de 

conceitos por ações mentais direcionadas por um ensino problematizador. 

 

2.4 Processos didáticos do ensino problematizador direcionados a 

assimilação de conceitos do conteúdo sistema digestório. 

 

Estudar o conteúdo sistema digestório pode ser bem motivador quando 

direcionado por situações que levem ao confronto das ideias que os alunos 

possuem sobre esse tema. O professor pode usar de vários artifícios para 

iniciar uma situação problema. A questão é como fazer para colocar meus 

alunos em determinadas condições a ponto de movê-los do comodismo 

mental? Como motivar os alunos? Como despertá-los para atividade cognitiva? 

Para o professor que já carrega uma prática tradicional de ensino no 

inicio pode encontrar dificuldades no uso de metodologias de resolução de 

problemas, onde o foco do ensino agora passa ser a aprendizagem do aluno e 

o professor torna-se organizador e direcionador de toda a ação.  

O professor pode iniciar colocando algumas questões tipo: Por que 

precisamos nos alimentar? O que há de tão importante nos alimentos a ponto 

de sermos dependentes deles?  O que acontece com os alimentos dentro do 

nosso corpo? Por quais caminhos os alimentos percorrem em nosso corpo? O 

que acontece durante esse trajeto? Qual a finalidade desse trajeto? Dentro do 

nosso corpo existem caminhos diferentes para alimentos diferentes? 

Dentro da proposta da pesquisa de acordo com os resultados da 

atividade diagnóstica desenvolvida por meio de um questionário aberto foi 

possível fazer um mapeamento das necessidades cognitivas dos alunos sobre 

sistema digestório. Esses resultados delinearam as ações de ensino onde 

foram selecionados alguns conceitos de propriedades essenciais e particulares 

do objeto de estudo dos alunos necessários para a aprendizagem do conteúdo 

sistema digestório. 

Dentre as propriedades essenciais destacamos: Conceituar a digestão 

de forma ampla como um conjunto de mecanismo que permite a transformação 

de moléculas grandes e complexa em moléculas simples e menores 

denominadas partículas, as quais são uteis nas diversas funções metabólicas 

celulares; Reconhecer movimentos voluntários e involuntários da digestão; 
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Diferenciar ações mecânicas de ações químicas; Identificar os órgãos 

envolvidos com a digestão; Reconhecer a importância de todas as etapas da 

digestão; Conhecer os componentes dos alimentos. 

As propriedades específicas envolvem: Reconhecer a função de cada 

órgão e glândula anexa; Conhecer os diferentes tipos de enzimas e suas 

respectivas funções; Mudanças de pH para funcionamento das enzimas; 

Diferenciar os processos químicos de simplificação das moléculas de nutrientes 

realizadas pelo estômago, intestino delgado; Entender a anatomia e a função 

de absorção do intestino delgado; Compreender a função do intestino grosso 

no processo de formação das fezes. 

As teorias que embasam a aplicação da pesquisa apresentam alguns 

traços particulares que as tornam autênticas, mas também apresentam alguns 

aspectos incomuns, que permitem a interação possibilitando um ciclo de ações 

de: direção, orientação, execução, retroalimentação, correção. Esse ciclo se 

processa em todas as etapas mentais cujo objetivo principal é assimilação dos 

conceitos sistematizados na resolução de problemas.  

Mendoza (2009) propõem um esquema que facilita a visualização dessa 

interação (Esquema 05). Dentro de cada ciclo considera o caminho de todas as 

etapas da teoria geral da direção D¹, D²... (sendo D1: Objetivo de Ensino, D2: 

Nível de Partida, D3: Processo de Assimilação, D4: Retroalimentação, D5: 

Correção); Em cada ciclo se processa uma etapa mental E¹, E²... (sendo E0: 

Motivacional, E1: Elaboração da BOA, E2: Formação da ação em forma 

material ou materializada, E3: Formação da ação verbal externa, E4: Formação 

da ação na linguagem externa para si, E5: Formação da ação na linguagem 

interna).  E também para cada ciclo uma atividade situação problema (ASP) 

específica.   

 

Esquema 05: Ciclo de interação entre as Teorias.  

 

 

(Mendoza, 2009) 
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A proposta de cada atividade durante a aplicação da pesquisa foi 

direcionada destacando um determinado nível do ensino problematizador 

representados nos Esquemas 6, 7, 8, 9 e 10 que apresentam a relação entre 

as teorias que embasam a pesquisa. O direcionamento do conteúdo foi 

conduzido a partir das bases teóricas do ensino problematizador de Majmutov, 

transitando pela formação das etapas mentais de Galperin sobre a direção 

geral de ensino proposto por Talízina. Nesse contexto é perceptível como se 

processa as relações entre as teorias nesse primeiro momento da ação de 

acordo com o Esquema 6. 

 

Esquema 06 – Relações harmônicas entre: Teoria Geral da Direção, Ensino 

Problematizador e Etapas Mentais; papel do professor e do aluno processados 

no diagnóstico – nível de partida – etapa motivacional.   

 

Fonte: GALPERIN, 1976; MAJMUTOV, 1983; TALÍZINA, 1988, 2000, com adaptação 

da pesquisadora. 

 

A didática fundamentada no ensino problematizador buscou confrontar  
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os conhecimentos que os alunos possuíam sobre os processos que envolvem 

a digestão no reflexo dialético da contradição característica que torna muito 

significativa para iniciar a etapa motivacional, pois com situações problemas 

formuladas pelos alunos o estudo planejado se torna favorável. 

Fez-se necessário a utilização de recursos midiáticos, visualização 

materializada do sistema digestório e uso de paródias que exploraram os 

conceitos de nutrição, processos da digestão e respiração celular.  

O próximo Esquema 7 compreende o direcionamento da didática 

envolvendo ação materializada com característica reprodutiva por parte dos 

alunos com grande dependência de recursos materiais (visuais), no caso foi 

utilizado recurso em mídia que reportou o processo da digestão destacando a 

ação das enzimas digestivas e teve como auxílio uma paródia que retratou todo 

o processo da digestão. 

 

Esquema 07 – Relações harmônicas entre: Teoria Geral da Direção, Ensino 

Problematizador e Etapas Mentais; papel do professor e do aluno processados 

na etapa materializada.   

Fonte: Adaptação da pesquisadora segundo GALPERIN, 1976; MAJMUTOV, 1983, 

TALÍZINA,1988, 2000. 
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A ação representada no Esquema 8 está enquadrada na investigação de 

três tipos de análises: verificar se aluno faz o trajeto em contato com a imagem 

do aparelho digestório corretamente; se faz a exposição verbal apresentando 

todas as etapas digestivas; e se apresenta domínio dos conceitos essências do 

objeto de estudo. Nessa ação usou-se a projeção de imagem do sistema 

digestório no quadro onde os alunos discriminavam todo caminho do processo 

da digestão apontando em contado físico direto com a imagem e descrevendo 

as ações fisiológicas que ocorriam durante o trajeto. 

 

Esquema 08 - Relações harmônicas entre: Teoria Geral da Direção, Ensino 

Problematizador e Etapas Mentais; papel do professor e do aluno processados 

na etapa linguagem externa ou etapa verbal.   

 

Fonte: Adaptação da pesquisadora segundo GALPERIN, 1976; MAJMUTOV, 1983, 

TALÍZINA,1988, 2000. 
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A proposta de ensino representada no Esquema 9 traz o destaque do  

processamento de ações que passaram a transitar no campo mental dos 

alunos,  promovendo a capacidade de independência  durante a assimilação de 

conceitos a partir de atividades com um nível de problemicidade mais elevado 

que ativavam o pensamento fazendo-os com que aplicassem os 

conhecimentos adquiridos a novas situações relacionadas a digestão. 

 

Esquema 09 - Relações harmônicas entre: Teoria Geral da Direção, Ensino 

Problematizador e Etapas Mentais; papel do professor e do aluno processados 

na etapa linguagem externa para si.   

 

 

Fonte: Adaptação da pesquisadora (GALPERIN, 1976; MAJMUTOV, 1983, 

TALÍZINA,1988, 2000). 



70 
 

A ultima ação foi estruturada (Esquema 10) em um nível de ensino que 

promove a ativação criativa do pensamento cuja execução se processa com 

plena independência expressando conclusões independentes e criativas na 

resolução de novos problemas. Nessa ação, foi proposto para alunos  

produções artísticas como paródias, versos e rimas que expressão conceitos 

sobre o conteúdo Sistema Digestório. Os resultados possibilitaram a análise da 

verificação da automatização das ações anteriores e o nível do grau de 

generalização que o aluno atingiu em relação à assimilação dos conceitos das 

propriedades essências e específicas do objeto de estudo. 

 

Esquema 10 - Relações harmônicas entre: Teoria Geral da Direção, Ensino 

Problematizador e Etapas Mentais; papel do professor e do aluno processados 

na etapa linguagem interna.   

 

Fonte: Adaptação da pesquisadora (GALPERIN, 1976; MAJMUTOV, 1983, TALÍZINA, 

1988, 2000). 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

No presente capítulo foram expostos os procedimentos metodológicos 

que orientaram todos os passos da pesquisa. Iniciamos com abordagem do 

contexto no qual foi aplicada a investigação do estudo, em seguida foi 

apresentada e caracterizada a pesquisa e por fim a sequência metodológica 

para análise dos resultados e instrumentos de coleta. 

 

3.1 Contexto da pesquisa 

 

A pesquisa foi aplicada na escola da rede estadual de ensino de 

Roraima, direcionada a uma turma do 8º ano do ensino fundamental II no ano 

de 2017. A escolha da série/ano foi pelo fato do conteúdo escolhido, Sistema 

Digestório, está inserido na grade curricular da instituição educacional. 

O quantitativo de participantes do contexto da aplicação da pesquisa foi 

no total de doze alunos da mesma turma, os quais tiveram participação ativa e 

efetiva em todas as atividades direcionadas de acordo com os níveis do Ensino 

Problematizador cuja unidade de análise foi à assimilação de conceitos 

referentes ao Sistema Digestório.   

 

3.2 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa se constituiu na verificação da ocorrência da aprendizagem 

do conteúdo Sistema Digestório mediante o Ensino Problematizador como 

metodologia de resolução de problemas associado à Teoria de Formação das 

Ações das Etapas Mentais, a qual busca explicar como se processa a 

assimilação de conceitos, cuja função teórica é descrever, explicar e prevê o 

fenômeno ou fato a que se refere promovendo a organização do conhecimento 

e a orientação da pesquisa também ajudar na descrição e contextualização das 

informações (SAMPIERI, 2006, p. 73).  

A pesquisa é caracterizada pela abordagem qualitativa que permite ao 

pesquisador flexibilidade dentro do plano de ação que se constitui de: coletar 

dados e organizá-los em unidades, categorias ou temas padrões, compreender 

o contexto dos dados, descrever as experiências, interpretar e avaliar os 
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dados, explicar fenômenos e fazer relação de análise direta a teoria 

fundamentada (SAMPIERI, 2006, p. 491).  

A coleta de dados foi realizada através dos instrumentos: questionário 

diagnóstico; observação na aplicação dos recursos em mídia e lúdico (paródia); 

atividade verbalizada; desenho explicativo; atividade escrita final e observações 

e registros pessoais do pesquisador.  

Foi analisado o desempenho individual e coletivo dos alunos durante o 

direcionamento da metodologia resolução de problemas proposta pelo Ensino 

Problematizador na execução das atividades propostas, no intuído de explicar 

através da fundamentação teórica da Formação das etapas mentais e 

assimilação de conceitos a aprendizagem referente ao conteúdo Sistema 

Digestório.  

O conteúdo Sistema Digestório foi relevante para a compreensão da 

fisiologia humana que é tema geral de estudo do 8º ano, pois o conteúdo 

apresenta particularidades no funcionamento do corpo humano referente ao 

desdobramento da matéria-prima necessária para o metabolismo celular, a 

qual é processada em todo tubo digestório, a saber, os nutrientes.  

O tema escolhido para aplicação da pesquisa seguiu uma lógica de 

operacionalização diferente dos conteúdos anteriores estudados pelos alunos, 

cuja sequência de aplicação foi posterior ao estudo dos conteúdos sistemas 

cardiovascular e respiratório.  

Esses conteúdos que antecederam ao Sistema Digestório não passaram 

pelo mesmo embasamento teórico de assimilação de conceitos e ensino 

problematizador referenciados pelas teorias aqui apresentadas que detalham 

todo o processo de aprendizagem envolvendo resoluções de problemas. 

 
3.3 Instrumentos de coletas de dados  
 

Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram: questionário com 

produção de desenho, mídia visual e paródia, atividade oral, atividade escrita 

com desenho, atividade escrita final; e as observações e registros pessoais da 

professora. 

As fases da pesquisa articulada juntamente com os instrumentos 

mediados em cada etapa de formação das ações mentais propostas por 

Galperin apresenta-se no Quadro 25.  
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Quadro 25 - Fases da pesquisa com detalhamento dos instrumentos de coleta 

de dados e as etapas mentais. 

Fases da Pesquisa Instrumentos 

 
Etapas Mentais 

Diagnóstica Questionário com desenho 

 

Etapa motivacional 

Formativa I 

 

 

Mídia visual e Paródia 

 

 

Etapa construção BOA 

 

Etapa material ou materializada  

Formativa II Atividade verbalizada 

 

 

Etapa linguagem externa  

Formativa III 

 
Desenho descritivo 

 

 

Etapa linguagem externa para si 

Final Atividade escrita final Etapa linguagem interna  

Adaptação da pesquisadora 
 
 
3.3.1 Fase diagnóstica 
 

Momento de percepção das ideias primárias expressadas pelos alunos, 

essa fase diagnóstica foi instrumentalizada por um questionário elaborado com 

o objetivo de verificar o nível de partida dos estudantes sobre o processo da 

digestão no intuito de conhecer o grau de conhecimento dos alunos em relação 

ao tema.  

Nessa fase diagnóstica buscou-se detectar os obstáculos conceituais em 

relação ao processo da digestão, os quais determinaram as situações 

problemas enfrentadas pelos alunos durante a formulação das respostas. 

Composto por sete questões abertas denominada Diagnóstica “D” ( D-1, D-2, 

D-3, D-4, D-5, D-6 e D-7) que abrangem conceitos gerais e específicos do 

tema.   

A análise baseou-se pelos indicadores de execução da tarefa com os 

descritores de desempenho representados no Quadro 26 que se segue, dentro 

dos parâmetros que englobam o nível de partida de estudo, as etapas mentais 

e o nível do ensino problematizador. 

Os descritores de desempenho (Quadro 26) apresentam níveis 

quantitativos que seguem a seguinte classificação: 

 

 Desempenho 0: indica que o aluno não respondeu a questão. 
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 Desempenho 1: indica que o aluno respondeu de forma incorreta 

ou confusa não apresentando conceitos essências e/ou 

particulares do objeto de estudo Sistema Digestório.  

 Desempenho 2: indica que o aluno conseguiu apontar ou 

descrever algum conceito essencial e/ou particular de forma 

parcialmente correta. 

 Desempenho 3: indica que o aluno respondeu corretamente 

usando conceitos que apresentam propriedades essências e 

específicas do objeto de estudo Sistema Digestório. 

 

Quadro 26 -  Ação que discrimina os indicadores e descritores para a análise 

de desempenho do estado de partida que se encontram os alunos dos 

conhecimentos que possuem sobre sistema digestório. 

INSTRUMENTO DE PARTIDA  

Etapa de formação das Ações Mentais – Etapa Motivacional 

Nível do pensamento – Ativação Criativa - Indícios dos níveis 4 de efetividade e problemicidade.  

Tipo da Ação: automatizada, independente, comprimida, generalizada;  

Função da Ação: Diagnóstica 

Critério: Criatividade  

D1 – Conceituar Digestão 

Indicadores 

 
Descritores de desempenho 

0 1 2 3 

D1 - Conceituar apontando 

propriedades essências. 

Não 

respondeu 

Resposta 

incorreta ou 

confusa 

Resposta 

parcialmente 

correta 

Resposta 

correta 

D2 – Desenhar sistema digestório e explicar trajeto do alimento 

D2.1 -  lustrar e identificar as 

estruturas do sistema 

digestório. 

Não 

desenhou 

Desenho 

incorreto ou 

confuso 

Desenho 

parcialmente 

correto 

Desenho 

correto 

D2.2 - Descrever a 

simulação do trajeto do 

alimento. 

Não 

respondeu 

Resposta 

incorreta ou 

confusa 

Resposta 

parcialmente 

correta 

Resposta 

correta 

D3 – Percepção sensorial dos movimentos e ações da digestão 

D3 - Identificar os 

movimentos e ações da 

digestão. 

 

Não 

respondeu 

Resposta 

incorreta ou 

confusa 

Resposta 

parcialmente 

correta 

Resposta 

correta 
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D4 – Análise de situação problema quanto ao conteúdo que percorre o sistema 

digestório. 

Indicadores Descritores de desempenho 

0 1 2 3 

D4 - Analisar se o sistema 

digestório apresenta mesmo 

trajeto para alimentos 

sólidos e líquidos. 

Não 

respondeu 

Resposta 

incorreta ou 

confusa 

Resposta 

parcialmente 

correta 

Resposta 

correta 

D5 – Identificar a necessidade do trajeto. 

D5 - Identificar necessidades 

particulares da digestão 

quebra dos nutrientes. 

Não 

respondeu 

Resposta 

incorreta ou 

confusa 

Resposta 

parcialmente 

correta 

Resposta 

correta 

D6 – Finalidade da absorção 

D6 - Apresentar 

características particulares 

da absorção e o transporte 

de nutrientes até as células 

para respiração celular. 

Não 

respondeu 

Resposta 

incorreta ou 

confusa 

Resposta 

parcialmente 

correta 

Resposta 

correta 

D7 – Fim da digestão 

D7 - Apresentar síntese de 

conceitos gerais e 

específicos do processo da 

digestão, referente a quebra 

de nutrientes e eliminação 

de resíduos. 

Não 

respondeu 

Resposta 

incorreta ou 

confusa 

Resposta 

parcialmente 

correta 

Resposta 

correta 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
 

A primeira atividade é pertinente na verificação da coleta dos dados do 

nível de partida dos alunos referente ao objeto de estudo sistema digestório, 

teve como finalidade subsidiar na delineação de objetivos que alcancem níveis 

adequados de ensino dentro do contexto social e do nível cognitivo dos alunos. 

A ação foi fundamentada na resolução de problemas mediante a qual os alunos 

foram confrontados com questões aparentemente simples, mas que exigem 

conhecimento de propriedades essências que envolvem o processo da 

digestão, podendo provocar instabilidade cognitiva no surgimento de lacunas 

mentais devido à ausência de conhecimentos gerais e particulares do objeto e 

possivelmente se tornar um problema docente.  
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A ação exige um nível de pensamento avançado com habilidades de 

solução de problemas e criatividade na finalidade de recolher um nível 

suficiente de dados para análise do nível de partida dos alunos de acordo com 

os indicadores e descritores de desempenho referente ao sistema digestório 

quanto sua anatomia, fisiologia, funcionalidade e finalidade.  

Em relação à formação das etapas mentais a ação inicial é motivadora 

direcionando o aluno na percepção da necessidade de considerar a 

importância do conteúdo para a realização das próximas ações tanto para a 

busca de soluções dos problemas docentes formulados quanto para a 

assimilação dos novos conhecimentos. O tipo da ação é automatizada, 

independente, reduzida, generalizada, pelo fato de o aluno realizar a ação sem 

auxílio, expondo ao máximo seus conhecimentos generalizados, reduzidos e 

automatizados sobre o objeto, seja estes conhecimentos empíricos ou 

científicos. Segue abaixo as questões utilizadas para reconhecimento do 

estado de partida dos alunos referente ao conteúdo digestão e como 

cumprimento da etapa motivacional. 

 

Questionário 
 
 

A questão D-1 pretendeu conceder ao aluno a oportunidade de 

expressar o conceito generalizado, reduzido e automatizado que possui sobre 

digestão, permitindo ao professor identificar se essas ideias apresentam as 

propriedades essências do objeto.   

 
Questão D-1  

 

 

A questão D-2 buscou externalizar através de ilustração do aparelho 

digestório a concepção mental que o aluno possuía da anatomia desse sistema 

e seu funcionamento em forma de simbolismo visual externo que no caso é o 

desenho, e motivar a ação cognitiva dos alunos à resolução de problemas que 

direciona o aluno a uma simulação mental de uma suposta refeição onde são 

levados a explanar o caminho do alimento no corpo.  

Qual sua ideia sobre a digestão?  
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Questão D-2 

 

A questão D-3 buscou trazer a recordação das sensações e percepções 

vivenciadas pelos alunos durante o ato da alimentação coordenada pelo corpo, 

momento em que o aluno vai explicar possíveis conceitos fisiológicos da 

digestão.  

 

Questão D-3 

 

 

A questão D-4 procurou estimular um pensamento de busca no aluno 

diante de uma situação problema em que supostos confrontos de ideias 

poderão ativar o raciocínio e criar um problema docente.  

 

Questão D- 4 

 

 

A questão D-5 procurou indagar o aluno, no ato de insistência para obter 

informações mais precisas que possam remeter ideias gerais e específicas que 

os mesmos possuem sobre o papel da digestão, diferenciação das ações 

mecânicas e químicas e a participação das enzimas digestivas na quebra dos 

nutrientes.  

 

Questão D-5 

 

Apresente sua ideia em forma de desenho sobre uma silhueta do corpo 
humano de como é a estrutura do sistema digestório imaginando que você 
está fazendo um lanche composto de suco de laranja, biscoito e um pouco de 
água. Ilustre o caminho que essas substâncias percorrem no seu corpo após 
a entrada pela boca até o suposto destino de chegada dos nutrientes e o final 
da digestão. Indique o nome de cada estrutura desenhada e explique o 
caminho desenhado. 

Explique os possíveis movimentos e ações que seu corpo realiza durante a 
entrada e o trajeto desses alimentos pelo corpo? 

Será que o suco, a água (líquidos) e o biscoito (sólido) percorre o mesmo 
caminho? Explique. 

Por que os alimentos precisam passar por todo esse caminho? Qual a 
importância disso? 
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A questão D-6 buscou levar o aluno pensar em conceitos particulares 

que envolvam a absorção e transporte de nutrientes até as células para a 

provisão das mais variadas finalidades metabólicas, em especial a respiração 

celular, caso esses conceitos sejam insuficientes ou inexistentes na sua 

estrutura mental o questionamento passa a gerar instabilidade cognitiva 

podendo  despertar o aluno a necessidade de buscar novos conceitos. 

 

Questão D-6 

 

 

A questão D-7 finalizou o diagnóstico, apesar de simples exige um grau 

de conhecimento científico referente à absorção dos nutrientes e a diferença 

entre resíduos digestivos e excretas celulares, caso o aluno não tenha esses 

conceitos pode tropeçar em ideias vagas e incoerentes.  

 

Questão D-7 

 

 

3.3.2 Fase formativa I 

 

O conteúdo sistema digestório nessa etapa foi dirigido com o auxílio de 

imagens materializadas em mídia do aparelho digestório e vídeos que 

abordaram os processos mecânicos e químicos da digestão. 

 Essa etapa ocorreu acompanhada de uma paródia cuja dinâmica 

cantada em consonância com os recursos de mídia retrataram as etapas do 

processo da digestão. 

A finalidade do instrumento cantado foi levar o aluno, através da música, 

a perceber novas informações e se familiarizar com uma linguagem mais 

científica.  

Esse momento foi elaborado com as seguintes características didáticas 

apresentadas no quadro seguinte. 

O que acontece com os alimentos ingeridos, onde eles devem chegar e para 
que função?  

Onde termina a digestão e o que resulta todo esse processo? 
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Quadro 27 - Ação mediada por recursos de mídia acompanhada com música 

estilo paródia. 

FORMATIVA I  

Etapa de formação das Ações Mentais – Etapa Material ou materializada 

Nível do pensamento – Ativação corrente não independente – indícios dos níveis 1 de 

problemicidade e efetividade 

Metodologia de ensino -  Explicativo       Metodologia de aprendizagem- Reprodutivo 

Tipo da Ação: consciente, compartilhada, detalhada, generalizada 

Tipo da BOA: generalizada, completa e preparada (quarto tipo) 

Função da Ação: execução  

Critério: Reprodutivo 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
 

O objetivo da ação foi proporcionar o contato visual que transmita 

através da percepção materializada as características da anatomia digestiva 

apresentando formas específicas de cada órgão, mobilidade das ações 

mecânicas e químicas, na qual simula o trabalho das enzimas digestivas, 

dentre outros pontos essências da digestão. De forma consciente o aluno vai 

assimilando com ações reprodutivas e preparadas. 

 

3.3.3 Fase formativa II 

 

A etapa que se segue teve como ação primordial a verbalização que terá 

auxílio de imagem projetada em slide onde o aluno vai apontar fisicamente com 

o dedo cada passo da digestão verbalizando todo o trajeto do alimento com a 

mediação da professora e ajuda dos demais colegas, a ação está detalhada 

juntamente com a presença de indicadores e descritores de desempenho no 

quadro que se segue.  

Os descritores de desempenho dos indicadores Verbal (V1, V2 e V3) do 

Quadro 28 seguinte apresentam níveis quantitativos classificados em: 

 

 Desempenho 0: indica que o aluno respondeu de forma 

incorreta, confusa ou deficiente no sentido de não ter 

apresentando conceitos essências e/ou particulares do objeto de 

estudo Sistema Digestório.  
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 Desempenho 1: indica que o aluno conseguiu responder 

apresentando conceitos parciais sobre propriedades essências ou 

particular do objeto de estudo de forma compartilhada.  

 Desempenho 2: indica que o aluno conseguiu apresentar 

conceitos  essenciais e/ou particulares do objeto de estudo de 

forma correta e compartilhada. 

 Desempenho 3:  indica que o aluno respondeu corretamente com 

ótimo domínio e ação independente usando conceitos que 

apresentam propriedades essências e específicas do objeto de 

estudo Sistema Digestório.  

 

Quadro 28 - Ação contendo percepção visual operacionalizada pela 

verbalização. 

FORMATIVA II  

Etapa de formação das Ações Mentais – Etapa Linguagem Externo 

Nível do pensamento: Semi - independente - Indícios dos níveis 2 de efetividade e problemicidade.  

Metodologia de ensino: Instrutivo-prático  

Metodologia de aprendizagem: Produtivo-prático 

Tipo da Ação: consciente, compartilhada, detalhada, generalizada.  

Tipo da BOA: Generalizada, completa e independente. 

Função da Ação: produção verbal prática 

Critério: Verbalização efetiva 

Análise1 – Percepção visual e de contato 

Indicadores 

 
Descritores de desempenho 

0 1 2 3 

V1 – Traçar apontando 

com o dedo o trajeto do 

alimento. 

Identificação 

incorreta ou 

confusa 

Identificação 

parcialmente 

correta / 

compartilhada 

 

Identificação 

correta / 

compartilhada 

 

Identificação 

correta / 

independente 

Análise2 – Aplicação dos conhecimentos anteriores 

V2 – Explicar  verbalmente 

todas as etapas da 

digestão. 

Exposição 

incorreta ou 

confusa 

Exposição 

parcialmente 

correta 

Exposição 

correta / 

compartilhada 

Exposição 

correta / 

independente  

Análise3- Domínio do conteúdo processo da digestão (anatomia e fisiologia)  

V3  – Domina conceitos 

gerais e particulares do 

processo da digestão.  

Domínio 

deficiente 

Domínio  

parcial 

Domínio 

médio 

Domínio 

ótimo 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
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A atividade buscou analisar a lógica do trajeto do alimento no interior do 

corpo e apresentou como orientação espacial a projeção de uma imagem 

ilustrativa do sistema digestório. 

O objetivo principal da tarefa foi direcionar o aluno a verbalizar a ação de 

forma consciente favorecendo a assimilação das propriedades essenciais do 

conteúdo pela dinâmica da sua própria expressão oral e percepção audível, o 

qual vai compreendendo e dominando os fenômenos que se processam no 

sistema digestório. 

O aluno teve que simular o caminho do alimento com ajuda do 

deslizamento do dedo sobre a imagem durante todo o trajeto com auxílio do 

controle visual e o uso da fala, ação que facilita a construção mental do 

percurso do alimento. O Quadro 29 apresenta o objetivo da atividade situação 

problema. 

 

Quadro 29 - Objetivo da ação verbalizada 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
 

Inicialmente o deslizamento do dedo e a ação consciente verbalizada 

pode facilitar a construção mental do trajeto fortalecendo o conceito lógico do 

percurso e aguçar a percepção visual em relação aos detalhes das formas 

anatômicas dos órgãos e glândulas anexas que constituem o aparelho 

digestivo. 

Apesar de ação contar com a presença de recurso visual o aluno só 

conseguirá operacionalizar o trajeto verbalmente se possuir de base conceitual 

que outrora já começou a ser introduzida desde o momento do diagnóstico, 

onde os alunos se depararam com problemas aparentemente simples, mas que 

demonstraram dificuldades em resolvê-los devido à presença de lacunas 

conceituais. Logo após veio a esquematização da base orientadora da ação, na 

qual foram apresentados os objetivos que deveriam ser alcançados durante as 

Atividade perceptiva verbalizada 

Objetivo: Identificar o caminho dos alimentos e explicar a funcionalidade de 

cada estrutura durante o processo da digestão. 

Situação problema: Faça o percurso do alimento no aparelho digestório 

explorando as etapas das ações digestivas. 
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etapas de assimilação. E em seguida veio à etapa materializada favorecendo a 

introdução de conceitos essências e particulares dinamizados pela música 

dentro dos padrões metodológicos de ensino aprendizagem na resolução de 

problemas. 

Essas ações possibilitaram uma base conceitual para realização da 

atividade formativa II, onde o aluno tem um suporte de ações passadas 

colaborando para realização de uma BOA do terceiro tipo, generalizada, 

completa e independente, considerando que o domínio maior da ação é 

realizado pelo aluno que estará resolvendo a tarefa proposta. 

 

3.3.4 Fase formativa III 

 

O aluno tem a incumbência de desenvolver a ação no campo cognitivo, 

sem auxílio externo apenas com seu pensamento, instrumentalizando as ideias 

e posteriormente externalizar o reflexo da assimilação na realização da tarefa. 

A ação que caracteriza essa fase representada no Quadro 30 onde indicador 

possui um objetivo que pretende analisar o nível de desempenho de cada 

estudante durante o direcionamento das atividades na resolução dos 

problemas e do processamento das ações mentais. 

Os descritores de desempenho do Quadro 30 apresentam níveis 

quantitativos que seguem a seguinte classificação Etapa Linguagem Externo 

para Si (ETEPS) 

 

 Desempenho 0: nota de classificação apenas do indicador  

ETEPS2 , indicando alunos que não explicaram a questão 

relacionada ao  trajeto do alimento durante a digestão. 

 Desempenho 1: no indicador  ETEPS1 indica que o aluno fez um 

desenho parcialmente correto , ou seja, apresentou alguns erros 

na estrutura anatômica do Sistema Digestório e incompleto, pois 

deixou de apresentar estruturas essenciais do objeto de estudo 

quanto a anatomia. E no indicador ETEPS2 assimilação parcial 

mecânica, indica superficialidade muito rasa na apresentação dos 

conceitos essências e particulares do trajeto da digestão, e 

mecânica pelo fato da resposta ser apenas uma repetição literal 
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de algum trecho do que já foi mencionado durante aulas 

anteriores, não há criatividade na expressão linguística.   

 Desempenho 2: no indicador  ETEPS1 indica as estruturas 

desenhadas pelo aluno  estavam corretas, porém o desenho 

estava parcialmente completo , pois, deixou de apresentar 

estruturas essenciais do objeto de estudo quanto a anatomia do 

sistema digestório). No ETEPS2 em alguns pontos da explicação 

o aluno expõe certo conhecimento sobre o  trajeto do alimento 

mas em determinado ponto da explanação a resposta torna-se 

confusa, ou seja, partes da resposta são desconexas quanto ao 

trajeto do alimento. 

 Desempenho 3: em ETEPS1 indica que o aluno conseguiu 

desenhar corretamente o sistema digestório. E em ETEPS2 a 

assimilação é correta e objetiva quanto ao trajeto do alimento. 

 Desempenho 4: em ETEPS1 indica que o aluno conseguiu 

desenhar corretamente o sistema digestório dando uma sensação 

de mobilidade (movimento quanto ao trajeto do alimento) 

tornando o desenho criativo. E em ETEPS2 a assimilação 

apresenta coerência e criatividade durante a explanação do 

trajeto do alimento. 

 

Quadro 30 - Ação mediada pela busca mental. 

Formativa III 

Etapa de formação das Ações Mentais – Etapa linguagem externo para si 

Nível do pensamento – Independente - Indícios dos níveis 3 de efetividade e problemicidade.  

Método de ensino: Explicativo motivador                Método e aprendizagem: Busca parcial 

Tipo da Ação: automatizada, independente, comprimida, generalizada.  

Tipo da Boa: Generalizada, completa e independente. 

Função da Ação: Execução 

Critério: Criatividade de busca parcial 

AÇÃO ETEPS 1 – Trânsito de independência na produção do desenho 

Indicadores 

 
Descritores de desempenho 

1 2 3 4 

ETEPS 1 - Desenhar 

sistema digestório 

aplicando conceitos 

anteriores. 

Desenho 

parcialmente 

correto 

Desenho 

parcialmente 

completo 

Desenho 

completo 

Desenho 

completo e 

criativo 
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Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
 

Se a ação for realizada com eficácia o aluno começará a comprimir as 

ações, generalizando-as, reduzindo-as chegando a um nível de automatização, 

assimilando as propriedades essenciais e particulares do objeto de estudo que 

desencadeará na próxima ação denominada etapa mental e com essas 

características vai torna-lo mais apto na resolução de problemas, pois o mesmo 

criará hábitos de raciocínio criativo, pensamentos lógicos e formulação de 

hipóteses e possibilidades de variáveis vias de solução. 

 

3.3.5 Final 

 

A fase final tem como objetivo verificar o nível de assimilação em relação 

ao objeto de estudo. O período de aplicação da atividade final referente ao 

sistema digestório foi operacionalizado alguns meses depois da etapa externo 

para si, com a intercalação de outros conteúdos, no intuito de averiguar o grau 

de generalização e o nível de automatização e independência na formulação 

das respostas da atividade proposta.   

As características da ação, dos objetivos dos indicadores Etapa Final 

(ETF): ETF1 a, b, c, d, e, f ; ETF2 e ETF3 e os descritores de desempenho 

estão descrito no Quadro 31. Os níveis quantitativos dos descritores seguem a 

seguinte classificação: 

 

 Desempenho 0: nos indicadores ETF1 (a, b, c, d, e) indica que o 

aluno apresentou  resposta incorreta ou com excesso de erros (ou 

seja, apresentou mais erros do que acertos) quando ao domínio 

dos conceitos requeridos pelas questões. Enquanto que em 

AÇÃO ETEPS 2 - Externalizar nível cognitivo 

Indicadores Descritores de desempenho 

0 1 2 3 4 

ETEPS2 – Esboçar 

trajeto lógico do 

caminho do 

alimento. 

Não 

explicou 

Assimilação 

parcial e 

mecânica 

Assimilação 

parcial 

correta e 

parcial 

confusa 

Assimilação 

correta  

Coerência e 

criatividade   
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ETF1f, ETF2 e ETF3 indica que os alunos não respondeu a 

questão problema com o objetivo discriminado em cada indicador.  

 Desempenho 1: nos indicadores ETF1 (1a, 1b, 1c, 1d, 1e) indica 

que o aluno apresentou  resposta  incompleta excedida por 

alguma errada durante a resolução dos problemas relacionados a 

conceitos sobre nutrientes, absorção e estrutura digestiva. 

Enquanto que em ETF1f e ETF2 indica resposta incorreta ou 

confusa, ou seja, o aluno teve deficiência na assimilação de 

conceitos sobre componentes dos alimentos e processo da 

digestão. E ETF3 resposta insuficiente em relação à assimilação 

dos conceitos estudados durante as etapas anteriores, não 

apresentando domínio de propriedades essenciais e particulares 

do Sistema Digestório para expressar em forma de linguagem 

artística. 

 Desempenho 2: nos indicadores ETF1 (1a, 1b, 1c, 1d, 1e) indica 

que o aluno apresentou resposta  correta excedida por alguma 

errada (ou seja, fez a marcação de alternativas desnecessárias ) 

durante a resolução dos problemas relacionados a conceitos 

sobre nutrientes, absorção e estrutura digestiva. Enquanto que 

em ETF1f e ETF2 indica resposta parcialmente correta na 

assimilação de conceitos sobre componentes dos alimentos e 

processo da digestão, e ETF3 resposta com baixo nível de 

criatividade  durante o uso de conceitos de propriedades 

essenciais e particulares do objeto de estudo para expressar em 

forma de linguagem artística sua aprendizagem em relação ao 

Sistema Digestório. 

 Desempenho 3: nos indicadores ETF1 (1a, 1b, 1c, 1d, 1e) indica 

que o aluno apresentou resposta incompleta com ausência de 

mais alternativa correta durante a marcação das alternativas 

descritas nos problemas relacionados a conceitos sobre 

nutrientes, absorção e estrutura digestiva. Enquanto que em 

ETF1f e ETF2 indica resposta correta e objetiva quanto a  

assimilação de conceitos sobre componentes dos alimentos e 

processo da digestão. E ETF3 resposta com nível médio de 
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criatividade durante a expressão artística de propriedades 

essenciais e particulares do objeto de estudo. 

 Desempenho 4: nos indicadores ETF1 (1a, 1b, 1c, 1d, 1e) indica 

que o aluno apresentou resposta correta durante a marcação das 

alternativas descritas nos problemas relacionados a conceitos 

sobre nutrientes, absorção e estrutura digestiva. Enquanto que 

em ETF1f e ETF2 indica explicação detalhada quanto a  

assimilação de conceitos sobre componentes dos alimentos e 

processo da digestão. E ETF3 resposta com alto nível de 

criatividade durante a expressão artística apresentado domínio de 

propriedades essenciais e particulares do objeto de estudo. 

 

Quadro 31 - Ação mediada pela resolução de problema com solução 

automatizada e criativa. 

Final  

Etapa de formação das Ações Mentais – Etapa Interna 

Nível do pensamento – Ativação Criativa - Indícios dos níveis 4 de efetividade e problemicidade.  

Método de ensino: Motivador                       Método de aprendizagem: Busca 

Tipo da Ação: automatizada, independente, comprimida, generalizada;  

Tipo da BOA: generalizada, completa e independente. 

Função da Ação: Busca criativa. 

Critério: Criatividade  

ETF1 – Interpretar descrições do problema 

Indicadores 

 
Descritores de desempenho 

0 1 2 3 4 

 

ETF1a - Identificar 

nutrientes que 

compõe a calabresa, 

usando conceitos 

gerais de composição 

dos nutrientes. 

 

 

Resposta 

incorreta ou 

excesso de 

erros 

 

Resposta 

incompleta 

Excedida por 

alguma 

errada 

 

Resposta 

correta 

Excedida por 

alguma 

errada 

 

Resposta  

Incompleta  

Ausência 

de mais 

alternativa 

correta 

 

Resposta 

correta 

ETF1b -   Identificar 

nutrientes que 

compõe a laranja, 

usando conceitos 

gerais de composição 

dos nutrientes. 

Resposta 

incorreta ou 

excesso de 

erros 

Resposta 

incompleta 

Excedida por 

alguma 

errada 

Resposta 

correta 

Excedida por 

alguma 

errada 

Resposta  

Incompleta  

Ausência 

de mais 

alternativa 

correta 

Resposta 

correta 
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Indicadores  Descritores de desempenho 

 0 1 2 3 4 

ETF1c -  Aplicar 

conceito particular de 

quebra de nutrientes. 

Resposta 

incorreta ou 

excesso de 

erros 

Resposta 

incompleta 

Excedida por 

alguma 

errada 

Resposta 

correta 

Excedida por 

alguma 

errada 

Resposta  

Incompleta  

Ausência 

de mais 

alternativa 

correta 

Resposta 

correta 

ETF1d -  Aplicar 

conceito geral de 

absorção. 

Resposta 

incorreta ou 

excesso de 

erros 

Resposta 

incompleta 

Excedida por 

alguma 

errada 

Resposta 

correta 

Excedida por 

alguma 

errada 

Resposta  

Incompleta  

Ausência 

de mais 

alternativa 

correta 

Resposta 

correta 

ETF1e -   Aplicar 

conceitos particulares 

da função de cada 

estrutura do sistema 

digestório 

Resposta 

incorreta ou 

excesso de 

erros 

Resposta 

incompleta 

Excedida por 

alguma 

errada 

Resposta 

correta 

Excedida por 

alguma 

errada 

Resposta  

Incompleta  

Ausência 

de mais 

alternativa 

correta 

Resposta 

correta 

ETF1f - Solucionar 

problema explicando 

as etapas da quebra 

dos nutrientes que 

compõem a 

calabresa. 

Não 

respondeu 

Resposta 

incorreta ou 

confusa 

Resposta 

parcialmente 

correta 

Resposta 

correta 

Explicação 

detalhada 

ETF2 – Resolução de problema  

ETF2 – Aplicar 

conhecimentos 

gerais e particulares 

usando criatividade 

na resposta. 

Não 

respondeu 

Resposta 

incorreta ou 

confusa 

Resposta 

parcialmente 

correta 

Resposta 

correta 

Explicação 

detalhada 

ETF3 – Produção Criativa 

ETF3 – Domínio dos 

conceitos gerias e 

particulares na 

construção de 

textos, versos, 

poema ou paródia. 

Não 

respondeu 

Insuficiente Baixo nível 

de 

criatividade 

Nível médio 

de 

criatividade 

 

Alto nível de 

criatividade 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
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Questionário aplicado na fase final apresenta situações problemas cujos 

objetivos já foram apresentados no Quadro 31, às questões estão descritas a 

seguir: 

A Questão 1 está subdividida da letra “a” a “f” todas relacionada ao 

enunciado da questão cada letra apresentando um grau de dificuldade. 

A letra “a” e “b” o aluno terá que fazer uma análise e identificar nutrientes 

que compõe a calabresa e a laranja, usando conceitos gerais de composição 

dos nutrientes, conceitos esses trabalhados anteriormente no momento de 

retroalimentação da direção de ensino e na parte de controle da ação fazendo 

alguns reajustes de informações, quanto à composição dos nutrientes 

trabalhado em forma de paródia. 

 

 
 

Na letra “c” será feito uma análise para verificar se os alunos 

conseguiram assimilar reduzindo e automatizando alguns conceitos 

particulares de quebra de nutrientes usando o pensamento lógico na resolução 

da questão. 

 

 
 
 

A letra “d” a ação requer a aplicação do conceito generalizado sobre 
absorção que poderá ser respondida pela assimilação automatizada. 

 

1. Um menino comeu espetinho de calabresa e logo depois chupou uma 
laranja e comeu o bagaço.  

a) Identifique quais nutrientes compõem a calabresa. 

(   ) lipídeos         (   ) frutose        (   ) proteínas       (   ) fibras  

(   ) amido            (   ) vitaminas     (   ) sais minerais        (   )água 

 b) Identifique quais nutrientes compõe a laranja.   

(   ) lipídeos        (   ) frutose       (   ) proteínas        (   ) fibras 

(   ) amido          (   ) vitaminas     (   ) sais minerais        (   )água  

c) Existe algum (s) nutriente (s) que não precisa ser quebrado, pois é 
considerado uma molécula ou estrutura muito pequena. 

(   ) lipídeos       (   ) frutose       (   ) proteínas         (   ) fibras  

(   ) amido          (   ) vitaminas      (   ) sais minerais        (   )água 
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Se os alunos alcançaram a assimilação generalizada, reduzida e 

automatizada dos processos da digestão terão facilidade em aplicar conceitos 

particulares da função de cada estrutura do sistema digestório resolvendo com 

raciocínio lógico a letra “e”. 

 

 
 

A resolução do problema “f” requer habilidade e domínio do conteúdo o 

qual foi direcionado perpassando pelas etapas mentais anteriores, que permite 

a internalização dos conceitos pela interação com os meios externos sendo 

estabelecidos no campo das ideias, do pensamento. Se o aluno alcançou essa 

etapa terá facilidade na hora expressar os conceitos já automatizados 

explicando a ação de cada estrutura que participa da digestão dos nutrientes 

que compõe a calabresa até a absorção e o transporte pela corrente 

sanguínea. 

 

 
 

A questão 2 o aluno por via de descoberta independente irá buscar vias 

de solução aplicando conhecimentos gerais e particulares com possibilidade de 

respostas criativas. 

 

 

d) Em qual (s) estrutura (s) do sistema digestório essas moléculas que não 
precisam ser quebradas serão absorvidas. 

(  ) boca          (   ) esôfago          (   )  glândulas salivares         (   ) fígado    

( ) pâncreas   (  )estômago      (  )intestino delgado              (  ) intestino grosso  

 

 

e) Em quais partes do sistema digestório irá ter participação na quebra dos 
nutrientes que compõe a calabresa. 

(    ) boca        (     ) esôfago          (     )  glândulas salivares          (     ) fígado    

(   ) pâncreas    (  )estômago      (   )intestino delgado         (   ) intestino grosso  

 

 

f) Explique a função de cada alternativa escolhida da questão anterior. 

 

2. Um garotinho falou para seu coleguinha: Quando eu como fico forte, 
porque o alimento produz energia na minha barriga. Identifique o que está 
incorreto nesta afirmativa e explique? 
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A última questão 3 induz a criatividade propondo ao aluno a construção 

de textos, versos, poema ou paródia no qual apresentará conceitos do sistema 

digestório envolvendo todo processo da digestão demostrando domínio dos 

conceitos gerais e particulares que regem esse conteúdo. 

 

 
 

Todas essas atividades procuram relacionar as teorias já discutidas na 

fundamentação teórica dando suporte à ação do professor na condução do 

ensino e na análise operacional dos indicadores de cada ação e seus possíveis 

descritores de desempenho juntamente com a observação e avaliação 

qualitativa de cada etapa possibilitando a constatação do nível de assimilação 

que se encontra cada aluno.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Escreva um verso ou paródia sobre a importância do sistema digestório, 
usando as palavras do quadro a seguir: 

 

Digestão  - fibras    - célula   - nutrientes  - corrente sanguínea - ação química  
- respiração celular -  enzimas  -   absorção -  energia    -    ação mecânica   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES DA APLICAÇÃO DAS TEORIAS DO 
PROCESSO DAS ETAPAS DE ASSIMILAÇÃO MEDIADA POR 
RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS. 
 

Serão apresentados todos os resultados originados das ações que foram 

direcionadas no processamento das etapas de assimilação dos conceitos do 

sistema digestório que envolveram métodos de ensino e aprendizagem na 

resolução de problemas balizados pelo ensino problematizador que possui 

indicadores que refletem a qualidade de ensino e a independência cognitiva do 

aluno, os quais foram regidos por um estudo orientado. 

 

4.1 Etapa motivacional 
 

Todas as etapas que se seguiram estão interligadas por um sistema 

operacional de direção de ensino que relaciona todas as teorias já descritas, as 

quais fundamentam a aplicação da pesquisa e seus resultados.  

Avaliar os resultados dentro desse contexto teórico requer habilidade na 

identificação das particularidades que cada teoria está embasada e ao mesmo 

tempo no reconhecimento das semelhanças, ou seja, dos objetivos incomuns 

que as unem. 

A primeira ação referenciada como diagnóstica teve como objetivo 

externalizar as informações presentes no pensamento dos alunos sobre o 

conteúdo sistema digestório.  

A análise permitiu a compreensão do nível de partida que se 

encontravam os alunos, a percepção quanto ao grau de informação empírica 

ou científica, o nível de assimilação baseado em experiências passadas, tais 

como: contado visual, experimental, conceitual e até mesmo na percepção 

corporal relacionada à digestão. 

Nessa perspectiva a aplicação do diagnóstico teve a participação de 12 

alunos do 8º ano em uma escola estadual da rede de ensino do Estado de 

Roraima. Os mesmos responderam um questionário que foi elaborado com 

sete questões abertas. 

A tarefa diagnóstica dirigida pelo ensino problematizador apresentou 

exigências de busca criativa e ação independente, na busca de subtrair o 

máximo de informações que apresentassem características primárias das 

ações de caráter generalizado, reduzido e automatizado, assim fazendo uma 
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leitura conceitual do nível de assimilação recorrente na estrutura mental dos 

alunos, quando estes operacionalizavam a ação, originando resultados que 

possibilitaram a construção de objetivos de ensino para o direcionamento das 

futuras ações das etapas mentais. 

Os resultados das questões do nível de partida (Tabela 1) realizado com 

os alunos possibilitou a verificação do baixo nível de assimilação do 

desempenho individual de acordo com a descrição das respostas, as quais 

refletiam ideias desconexas ou sem fundamento científico ordenado.  

 

Tabela 1 - Análise do nível partida de cada aluno na resolução de questões 

problemas classificada pelos descritores de desempenho conforme o objetivo 

da ação determinada por seus respectivos indicadores da atividade 

diagnóstica. 

Nível de partida – Diagnóstico  
Analise do nível de desempenho dos estudantes 

              D1 D2.1 D2.2 D3 D4 D5 D6 D7 
A1 2 2 1 2 1 1 1 2 
A2 2 0 0 2 2 2 0 0 
A3 2 2 2 1 2 2 2 2 
A4 1 2 2 1 1 1 1 2 
A5 3 2 2 2 1 3 3 3 
A6 3 2 2 2 1 3 1 3 
A7 2 1 1 2 1 2 1 2 
A8 2 1 0 1 0 2 0 2 
A9 2 1 1 2 1 1 2 1 

A10 2 1 0 1 1 1 2 1 
A11 2 1 2 2 1 2 2 2 
A12 1 1 1 1 1 1 1 1 

Legenda: A1 (aluno 1), A2 (aluno 2) e assim sucessivamente,  
Instrumento de Partida - D1 (indicador 1),    D2.1 (- indicador 2.1) e assim sucessivamente. 
Cada indicador possui seu objetivo para classificação de desempenho utilizado no instrumento 
de partida referente ao quadro 26 da pagina 74.  

 

A maioria dos resultados do diagnóstico analisados segundo um olhar 

qualitativo e descritivo das características primárias da ação apresentaram 

níveis insuficientes nos caráteres: generalizado, reduzido, e principalmente 

automatizado tornando a manifestação das características secundárias 

deficientes. 

A escassez das características (generalização, redução e 

automatização) na operacionalização da resolução dos problemas iniciais 
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esbarrou em dificuldades cognitivas que possivelmente foram sanadas por 

novas ações que formaram a base orientadora das futuras ações, a qual o 

professor buscou métodos de ensino e aprendizagem seguindo a evolução 

processual de cada etapa mental. 

No indicador D.1 (Figura 1), percebe-se o baixo  nível de generalização 

da atividade cognitiva docente, ou seja, a presença razoável de propriedades 

essenciais do conteúdo sistema digestório na resolução das questões. 

Algumas respostas apresentaram um grau primário nas informações descritas, 

apresentando baixa independência cognitiva, com respostas vagas, 

conhecimentos anteriores com assimilação deficiente sinalizando lacunas 

conceituais que precisam ser sanadas no decorrer das ações futuras.  

 

Figura 1 - Classificação de desempenho comparativo do nível de partida no 

cumprimento ação questão D1 cujo objetivo é conceituar apontando 

propriedades gerais da digestão.  

 

 

Os alunos A4 e A12 apresentaram déficit de generalização, pela 

ausência de caráter generalizado que impossibilitou a ação de caráter abstrato 

e a solidez da ação, a ação possibilitou à percepção de lacunas de 

conhecimentos que podem ser favoráveis a formulação de problemas 

docentes, pois apresentam ideias desconexas ou sem lógica conceitual sobre o 

que vem a ser a palavra digestão.  

A A4 e A12 apresentaram características primárias e secundárias da 

ação insuficientes, pensamento criativo ausente conforme se verifica nas 

respostas descritas a seguir. 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

2 2 2 

1 

3 3 

2 2 2 2 2 

1 

ind D1
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Quadro 32 - Respostas dos alunos A4 e A12 referente à aplicação do 

diagnóstico D1 da pesquisa realizada na escola da rede estadual de ensino no 

período do 2º bimestre de 2017. 

 

 

Algumas respostas mencionadas a seguir apresentaram desempenho 2 

com conceitos parciais, vagos sem detalhamento de propriedades essências 

como, por exemplo, a  A11 (Quadro 33) não domina conceitos essenciais sobre 

absorção e usa a palavra infiltrar no sentido de absorver nutrientes em um 

sentido empírico, mas percebe-se que a ideia inicial de assimilação da A11 

está baseada na percepção e vivencias que podem ser confrontadas com 

situações problemas motivando a aluna ao estudo do conteúdo.  

O aluno A1 apresentou um conceito geral vago, pois não detalha 

características essenciais do processo da digestão de forma objetiva, caráter 

não generalizado, pois a ação se manifesta sem cumprir os objetivos de estudo 

do conteúdo, já o aluno traz uma opinião mais vaga ainda.  

Pode-se concluir que a execução da ação dos alunos A1, A7 e A11 

apresentou característica de caráter não generalizado e ausência de 

pensamento criativo, conforme descrito no quadro a seguir. 

 

Quadro 33 - Respostas dos alunos A1, A7 e A11 referente à aplicação do 

diagnóstico, questão D1, da pesquisa realizada na escola da rede estadual de 

ensino no período do 2º bimestre de 2017.  

 

 

A4 – D1  “Digestão é quando você come e passa por diversos processos e 
depois vem a digestão". 

A12 – D1  “Eu acho que digestão é o que leva os nutrientes que você comeu, 
ele vai levar os nutrientes para fora do corpo”. 

A1 – Eu acho que a importância da digestão é muito grande, porque ela 
mantem a gente vivos, ela faz todo esse processo para manter nosso corpo 
saudável. 

A7– É uma coisa útil para o nosso corpo. 

A11 – D1 "A digestão todo mundo necessita, a gente come e faz nossas 
necessidades, eu acho que a digestão fazer a comida desenvolver nosso 
corpo e infiltrar os alimentos". 
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Algumas respostas como dos alunos A2, A3, A8 e A10 (Quadro 34) já 

apresentam uma forma conceitual mais lógica de ação consciente, 

generalização mediana, necessitando de bases mais profundas e explicativas, 

ou seja, de ações que introduzam propriedades essenciais e particulares do 

conteúdo para realização de BOA do terceiro tipo. O A3 tem uma ideia 

consciente que o processo da digestão promove a retirada de nutrientes para o 

corpo, mas não faz referencia sobre o destino final dos mesmos. 

 

Quadro 34 - Respostas dos alunos A2, A3 e A8, A10 referente à aplicação do 

diagnóstico, questão D1, da pesquisa realizada na escola da rede estadual de 

ensino no período do 2º bimestre de 2017.  

 

 

O conceito da ação das enzimas digestivas esclareceu o entendimento 

dos alunos sobre o processamento dos alimentos em micropartículas durante o 

trajeto no trato digestório, o reconhecimento do órgão responsável pela 

absorção dos nutrientes e a chegada dessas micropartículas até as células.  

O aluno A9 já apresentou um conceito bem mais elaborado (Quadro 35) 

necessitando de alguns ajustes, executando a ação com características de 

assimilação razoavelmente generalizada e reduzida apresentando um grau 

mediano de independência cognitiva na solução da questão.  

 

Quadro 35 - Resposta do aluno A9 referente à aplicação do diagnóstico, 

questão D1, da pesquisa realizada na escola da rede estadual de ensino no 

período do 2º bimestre de 2017.  

 
 

A2 – D1 "Pra mim é quando a comida fica em pedaços e vai para o 
estômago." 

A3 – D1 “Que sem a digestão não podemos retirar os nutrientes para o nosso 
corpo." 

A8 – D1 "É o caminho que leva o alimento a ser digerido". 

A10 – D1 "A digestão é um órgão que serve para digerir os alimentos." 

A9 – D1 “Quando a gente come vai para o estômago que faz um processo 
que deixa ela em partículas pequenas, para ir para outras partes do corpo 
onde estão as células.” 
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Poucos alunos fizeram a relação entre os nutrientes e a energia 

produzida no corpo, o A6 apresentou desempenho 3 (Quadro 36) conceituando 

corretamente a palavra energia a característica da ação do estado de partida 

apresenta um grau elevado de generalização, com atuação no campo abstrato. 

Os alunos precisam reformular alguns conceitos em relação à produção de 

energia, a qual se processa no interior das células durante a respiração celular 

e não no próprio ato da quebra dos nutrientes.  

O obstáculo detectado é que os alunos não distinguem a função da 

digestão e a produção de energia, onde a primeira está ligada com a quebra de 

partículas e absorção de nutrientes, os quais se processam em um ambiente 

macro, que é o próprio sistema digestório, no qual esse sistema fornece 

nutrientes partículas necessárias para a produção de energia que é sintetizada 

no meio intracelular, ou seja, eles não compreendem o processo micro que é 

realizado nas células. 

A aluna A5 (Quadro 36) apresentou uma amplitude de conhecimentos 

que se apresentam registados nas demais questões, com características 

primárias presentes como o caráter generalizado, que possibilitou criatividade 

na solução das tarefas favorecendo a independência cognitiva.  

A questão descrita pela A5 (Quadro 36) foi classificada como resposta 

correta, pois sinaliza a outro olhar da digestão e seus efeitos frente às funções 

das micropartículas nas células no que diz respeito ao bom funcionamento do 

corpo, onde a mesma cita alguns exemplos de possíveis benefícios dos 

resultados da digestão. A execução da ação apresentou caráter generalizado 

considerável, atuação no campo abstrato, pensamento criativo que concorre 

positivamente na resolução de problemas. 

 

Quadro 36 - Resposta dos alunos A5 e A6 referente à aplicação do 

diagnóstico, questão D1, da pesquisa realizada na escola da rede estadual de 

ensino do estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017.  

 

 

A5 – D1 “A digestão me ajuda na produção de adrenalina, na defesa do 
organismo, na produção de células e proteínas”. 

A6 – D1 “A digestão é o processo de retirada de nutrientes dos alimentos e 
energia para dar mais combustível para nosso corpo e nossas células.”  
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A questão D2 para análise quantitativa foi dividida em duas etapas na 

qual D2.1 onde propõe o aluno a desenhar o sistema digestório e D2.2  induz a 

explicação do trajeto do alimento .  

O quantitativo de seis alunos não soube desenhar corretamente, cinco 

conseguiu parcialmente e apenas um não desenhou.  

Quanto às respostas sobre a simulação do trajeto foi parcialmente 

explicada por cinco alunos, quatro respostas totalmente incorretas ou 

totalmente confusas e três não responderam conforme a Figura 2 a seguir.  

 

Figura 2 - Classificação de desempenho comparativo do nível de partida no 

cumprimento da ação questão D2, cujos objetivos são: D2.1 lustrar e identificar 

as estruturas do sistema e D2.2 Descrever a simulação do trajeto do alimento. 

 

 

Os alunos A7, A9 e A 12 apresentaram desempenho 1 no indicador D2.1 

e também no D2.2 (Figuras 3; 4 e 5).  

As ações apontam o estado de partida do desenvolvimento psíquico dos 

alunos em relação ao objeto de estudo com nível muito baixo sem bases 

conceituais, dificultando na resolução da questão, pois não possuem 

pensamento generalizado para busca mental de soluções lógicas e na 

formulação de hipóteses para o cumprimento da ação que exige traços 

criativos.  

Porém, essa deficiência conceitual produziu a percepção no aluno da 

necessidade de aprendizagem do objeto de estudo, essa característica 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
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0 

2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 

1 

0 

2 2 2 2 
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0 

1 

0 

2 

1 

D2.1 D2.2
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caracteriza ação como etapa motivacional que são impulsionadas pelas 

contradições dialéticas na direção do ensino problematizador.  

Destacamos alguns exemplos que ilustram e apresentam respostas com 

baixo nível de partida referente da questão D2.1 e D2.2 nas descrições 

seguintes. 

O A12 (Figura 3) apresentou como características da ação: pensamento 

não generalizado, presença de lacunas de conhecimento, contradição nas 

informações, ausência de solução lógica e criativa, baixo nível de partida. 

 

Figura 3 - Desenho do aluno A12 referente à pesquisa no segundo bimestre de 

2017 em uma escola da rede estadual de ensino no estado de Roraima sobre a 

análise qualitativa do cumprimento da ação nível de partida.  

 

O A7 usa termos não científicos ao se referir as estruturas a qual 

denomina de “cano” e “tripas”. E apresentou como características da ação: 

pensamento não generalizado, presença de lacunas de conhecimentos, 

ausência de solução lógica e criativa, baixo nível de partida. 

 

Figura 4 - Desenho do aluno A7 referente à pesquisa no segundo bimestre de 

2017 em uma escola da rede estadual de ensino sobre a análise qualitativa do 

cumprimento da ação nível de partida. 

D2.1 lustrar e identificar as estruturas do 
sistema digestório. 

D2.2 Descrever a simulação do trajeto do 

alimento. 

 

A12  

“O alimento passa por um órgão que 
vai separar o alimento que você 
acabou de comer e vai formar fezes 
ou urina, e o alimento cai se 
desmanchar em muitos pedaços e vai 
chegar a uma função que vai levar o 
alimento para fora do corpo”. 
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D2.1 lustrar e identificar as estruturas do 
sistema digestório. 

D2.2 Descrever a simulação do trajeto do 

alimento. 

 

 

A7   

“Cano é por onde passa a comida que 

as pessoas come.” 

 

O A9 fez a representação de dois fígados e utilizou a palavra “lombriga” 

para se referir a um determinado órgão. Talvez tenha tido intenção de fazer 

uma analogia ao verme “lombriga”. Apresenta uma noção errônea sobre 

resíduo.  

As características da ação de A9 foram: pensamento não generalizado, 

presença de lacunas de conhecimento, contradição nas informações, ausência 

de solução lógica e criativa, baixo nível de partida. 

 

Figura 5 - Desenho do aluno A9 referente à pesquisa no segundo bimestre de 

2017 em uma escola da rede estadual de ensino no estado de Roraima sobre a 

análise qualitativa do cumprimento da ação nível de partida.  

D2.1 lustrar e identificar as estruturas do 
sistema digestório. 

D2.2 Descrever a simulação do trajeto do 

alimento. 

 

A9  

“Primeiro ele vai para o estômago 

onde elas vão ser trituradas em 

partículas menores e são separados 

antes de ir para a “lombriga” para 

separar o lixo para sair do corpo.” 
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O A4 usa a palavra “tripa” diferenciando entre fina e grossa (Figura 6), 

mas não detalha propriedades particulares da anatomia do sistema digestório e 

apresenta uma ideia desconexa logo no final da frase.  

Como o estado de partida é pra conhecer o nível de assimilação que os 

alunos possuem de determinado objeto, apesar do grau de generalização ser 

baixo e o aluno A4 já apresenta uma percepção razoável do objeto de estudo. 

 Sendo assim, A4 apresentou as seguintes características da ação: 

pensamento com generalização razoável, presença de lacunas de 

conhecimento, contradição nas informações, solução com lógica parcial, nível 

de partida mediano. 

 

Figura 6 - Desenho do aluno A4 referente à pesquisa no segundo bimestre de 

2017 em uma escola da rede estadual de ensino no estado de Roraima sobre a 

análise qualitativa do cumprimento da ação nível de partida.  

D2.1 lustrar e identificar as estruturas do 
sistema digestório. Desempenho: 2 

D2.2 Descrever a simulação do trajeto 
do alimento. Desempenho: 2 

 

A4   

“Nos  comemos os alimento  depois 

desce...leva para o nosso 

estômago, chega nas tripas então 

vai para o processo de  digestório.” 

 

 

A A11 nomeia alguns órgãos corretamente, mas a explicação ainda é 

muito superficial (Figura 7). A aluna apresenta dificuldade de ilustrar a estrutura 

anatômica do objeto de estudo devido o nível baixo de generalização de 

propriedades essenciais e particulares que caracterizam o sistema digestório, 

mas apresenta uma lógica parcial no trajeto do alimento sinalizando a 

necessidade de assimilação de conceitos essenciais que serviram de base 

para resolução de novas situações problemas.  
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A aluna A11 apresentou as seguintes características da ação: 

pensamento com generalização razoável, presença de lacunas de 

conhecimento, contradição nas informações, solução com lógica parcial, nível 

de partida mediano. 

 

Figura 7 – Desenho da aluna A11 referente à pesquisa no segundo bimestre 

de 2017 em uma escola da rede estadual de ensino no estado de Roraima 

sobre a análise qualitativa do cumprimento da ação nível de partida.  

D2.1 lustrar e identificar as estruturas do 
sistema digestório. Desempenho: 1 

D2.2 Descrever a simulação do trajeto do 

alimento. Desempenho: 2 

 

A11   

“A comida passou pela garganta foi 

pro estômago e passou pelo 

intestino e desceu no ânus”. 

 

 

O A1 em comparação com os anteriores ilustra o fígado com localização 

e nominação correta (Figura 8), mas apresenta alguns erros anatômicos dos 

intestinos e sinaliza algumas contradições conceituais quando afirma que o 

alimento passa pelo o fígado e que a passagem do alimento vai do intestino 

grosso para o delgado e logo após para o estômago.  

Verifica-se uma grande confusão no trajeto do alimento no sistema 

digestório, mas apesar dos erros, fornece ideias embrionárias que precisam ser 

melhoradas no decorrer das próximas etapas.  

A1 Apresentou como características da ação: pensamento com 

generalização razoável, presença de lacunas de conhecimento, contradição 

nas informações, solução com lógica parcial, nível de partida mediano. 
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Figura 8 – Desenho da aluna A1 referente à pesquisa no segundo bimestre de 

2017 em uma escola da rede estadual de ensino no estado de Roraima sobre a 

análise qualitativa do cumprimento da ação nível de partida.  

D2.1 lustrar e identificar as estruturas do 

sistema digestório. Desempenho: 2 

D2.2 Descrever a simulação do trajeto do 

alimento. Desempenho: 1 

 

A1   

“Primeiro vem pela garganta depois 

para o fígado depois percorre pelo 

intestino grosso e depois delgado 

depois chega no estômago.” 

 

 

O A3 (Figura 9) apresentou certo grau de conhecimento sobre sistema 

digestório, apesar de surgir algumas lacunas de conhecimento observado 

durante o cumprimento do restante do diagnóstico. 

 

Figura 9 - Desenho do aluno A3 referente à pesquisa no segundo bimestre de 

2017 em uma escola da rede estadual de ensino no estado de Roraima sobre a 

análise qualitativa do cumprimento da ação nível de partida.  

D2.1 lustrar e identificar as estruturas do 

sistema digestório. 

Desempenho: 2 

D2.2 Descrever a simulação do trajeto do 

alimento. 

Desempenho: 2 

 

A3  
“Da boca ele passa para o esôfago e 
para o estômago e vai para os 
intestinos e os restos que não são e 
os restos que não foram digeridos 
formam as fezes, as fezes são os 
restos do que já foi retirados os 
nutrientes”. 
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O A6 (Figura 10) apresenta uma explicação razoável do ato da 

mastigação, não mencionada pela maioria dos alunos, entretanto sua resposta 

sinaliza pequenas lacunas conceituais, porém precisa compreender 

propriedades essenciais e particulares do processo de absorção dos nutrientes 

para viabilização criativa de novas situações problemas.  

Então A6 presentou como características da ação: elevação no grau de 

generalização, menor presença de lacunas de conhecimento, solução lógica 

parcial, nível de partida elevado. 

 

Figura 10 - Desenho do aluno A6 referente à pesquisa no segundo bimestre de 

2017 em uma escola da rede estadual de ensino no estado de Roraima sobre a 

análise qualitativa do cumprimento da ação nível de partida.  

D2.1 lustrar e identificar as estruturas do 
sistema digestório. Desempenho: 2 

D2.2 Descrever a simulação do trajeto do 

alimento. Desempenho: 2 

 

A6  

“O alimento depois de mastigado vai 

para o estômago, depois vai para o 

intestino delgado e depois para o 

intestino grosso e isso retirando os 

nutrientes e resíduos”. 

 

A A5 apresentou um nível de partida mais avançado necessitando 

apenas assimilar algumas propriedades essenciais e particulares para elevar 

seu nível de generalização.  

A5 utiliza erroneamente o termo “destruído” ou destruição quando se 

refere à quebra do alimento em micropartículas (Figura 11). Sinaliza algumas 

contradições conceituais, mas comparado aos demais alunos apresenta um 

nível de partida considerável.  Apresentou como características da ação: 

elevação no grau de generalização, menor presença de lacunas de 
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conhecimento, presença de contradição conceitual, apresenta parcialidade na 

solução e criativa, nível de partida elevado. 

 

Figura 11 - Desenho do aluno A5 referente à pesquisa no segundo bimestre de 

2017 em uma escola da rede estadual de ensino no estado de Roraima sobre a 

análise qualitativa do cumprimento da ação nível de partida.  

D2.1 lustrar e identificar as estruturas do 
sistema digestório. Desempenho: 2 

D2.2 Descrever a simulação do trajeto do 

alimento. Desempenho: 2 

 

A5  

A digestão começa quando o alimento 
entra pela boca, desce pela faringe 
cai no estômago, que vai soltar o 
sugo gástrico, o intestino delgado 
depois o intestino grosso (o pâncreas 
vai ajudar na produção de insulina) 
que entra nas paredes celulares do 
intestino grosso, sendo destruído em 
micro pedacinhos saindo os restos 
pelo ânus. O fígado ajuda na 
desintoxicação do líquido. 

 
Na Figura 12, verificou-se as respostas dos alunos referente à 

percepção sensorial dos movimentos e ações da digestão (questão D3), onde 

cinco alunos formularam respostas incorretas ou confusas, sete apresentaram 

desempenho 2 com respostas parcialmente corretas. 

 

Figura 12 – Classificação de desempenho comparativo do nível de partida no 

cumprimento ação questão D3 cujo objetivo é Identificar os movimentos e 

ações da digestão. 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
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Percebeu-se o déficit de conhecimento do objeto de estudo nas 

respostas dos alunos devido à ausência de propriedades essenciais que 

consequentemente marcaram a presença de lacunas de conhecimentos e 

ideias contraditórias sobre o objeto de estudo, cujas características da ação 

sinalizaram para necessidade de pensamento generalizado, o qual possibilitou 

a direção de novas ações na busca de soluções.  

O Quadro 37 apresenta a classificação de desempenho dos alunos A10 

e A11 o qual aponta baixo do nível de assimilação do estado de partida em 

relação à lógica conceitual e perceptiva sobre os movimentos voluntários e 

involuntários que se processam na digestão, assim como as ações mecânicas 

e químicas presentes nesse processo.  

 

Quadro 37 - Respostas dos alunos A10 e A11 referente à aplicação do 

diagnóstico, questão D3, da pesquisa realizada na escola da rede estadual de 

ensino do estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017.  

 

O A10 apresentou contradição conceitual, quando afirma que o alimento 

que entra boca e já passa para as células, a ação necessita de correção para 

liquidar possíveis erros e introdução no conteúdo e na base orientadora da 

ação de propriedades essências para assimilação correta dos conceitos, por 

isso é necessário o professor estar organizando o processamento das relações 

diretas, operacionando a retroalimentação.  

O A11 apresentou solução parcial também carente de detalhamento de 

propriedades essenciais e particulares da digestão.  

As características da ação dos alunos foram: A10- lacunas de 

conhecimento, conceitos contraditórios, pensamento não generalizado. A11- 

lacunas de conhecimentos, conceitos contraditórios, pensamento 

razoavelmente generalizado. 

D3 - Desempenho 1 - A10 "Quando o alimento entra pela boca ele vai para 
as células, para elas também se alimentar e o resto desses alimentos vão 
para o sistema digestório para digerir os alimentos." 

D3 - Desempenho 2 - A11 "Bom eu como o biscoito ele passa na minha 
garganta, vai pro estômago, o estômago tritura o biscoito e tudo que era 
complemento do biscoito foi ser formado um suplemento pra cada lado..." 
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A próxima questão D4 (Figura 13) suscitou um conflito de ideias, pois os 

alunos não possuíam conceitos essências concretos quanto ao funcionamento 

do sistema digestório e sua anatomia, externando uma confusão nas respostas 

de acordo com o gráfico e alguns exemplos descritos. 

Os dados coletados da Figura 13 apontavam para a necessidade da 

introdução de conceitos particulares referente a resíduos digestivos e excretas 

celulares, ações corretivas trabalhadas no decorrer do direcionamento do 

conteúdo e na BOA. 

 

Figura 13 – Classificação de desempenho comparativo do nível de partida no 

cumprimento ação questão D4 cujo objetivo é analisar se o sistema digestório 

apresenta mesmo trajeto para alimentos sólidos e líquidos. 

 

 

Nesse contexto, a maioria dos alunos julgou existir trajetos diferentes 

que seriam responsáveis pela formação de fezes e urina sinalizando a 

deficiência para presença de grandes lacunas e contradições conceituais.  

Então, dois alunos com desempenho de classificação 2 responderam 

parcialmente correto faltando expressar conceitos detalhados para justificar a 

afirmativa proferida pelos mesmos.  

No Quadro 38 as características da ação dos alunos foram: A5 e A12 - 

lacunas de conhecimento, elevado nível contraditório conceitual, pensamento 

não generalizado. A2 e A3 - lacunas de conhecimentos, pensamento 

razoavelmente generalizado, ausência na resposta de propriedades 

particulares. 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

1 

2 2 

1 1 1 1 

0 

1 1 1 1 
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Quadro 38 - Respostas dos alunos A5 e A12 (desempenho 1) e A2 e A3 

(desempenho 2) referente aplicação do diagnóstico, questão D4, da pesquisa 

realizada na escola da rede estadual de ensino do estado de Roraima no 

período do 2º bimestre de 2017.  

 

 

Na figura 14, estão descritas as respostas dos alunos referente à 

identificação necessidades particulares da digestão na quebra dos nutrientes 

(questão D5), onde cinco alunos apresentaram respostas incorretas ou 

confusas com desempenho de classificação 1 sinalizando incompatibilidade de 

informações e baixo independência cognitiva na resolução da questão, cinco 

obtiveram classificação de desempenho 2 com respostas parcialmente correta 

com existência de lacunas de conhecimento. Apenas dois alunos apresentaram 

desempenho 3 correto com um grau de generalização e caráter abstrato, sendo 

essas características fundamentais para cumprimento de tarefas da BOA do 

terceiro tipo. 

 

Figura 14 - Classificação de desempenho comparativo do nível de partida no 

cumprimento ação questão D5 cujo objetivo é Identificar necessidades 

particulares da digestão na quebra dos nutrientes. 

 

D4 - Desempenho 1 

A5 - "Não, o líquido vai para o fígado para ser desintoxicado e ser recolhido 
os nutrientes para a célula, vai para os rins e depois vai para a bexiga. O 
sólido vai para o estômago, depois passa para o intestino delgado e depois 
vai para o intestino grosso que acaba". 

A12 - "Eu acho que não, porque o suco e a água são líquidos e o biscoito 
não, o suco e a água vão passar por caminhos diferentes e o biscoito 
também, porque cada um desses alimentos vão se digerir em fezes e urina". 

D4 - Desempenho 2 

A2 - "Sim, eu acho que só tem um caminho". 

A3 - "Sim, para a digestão dos alimentos e a retirada dos nutrientes". 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
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O Quadro 39 apresenta a classificação de desempenho de três alunos 

referente à questão D5 comparando o grau de assimilação presente no estado 

de partida do cumprimento da ação referenciada.  

As características da ação dos alunos referentes ao Quadro 39 foram: 

A1 – grandes lacunas de conhecimento, elevado nível contraditório conceitual, 

pensamento não generalizado. A2 - lacunas de conhecimentos, pensamento 

razoavelmente generalizado, ausência de propriedades particulares. A6- 

elevado grau de generalização, independência cognitiva, solução lógica. 

 

Quadro 39 - Respostas dos alunos A1, A2 e A6 referente a aplicação do 

diagnóstico, questão D5, da pesquisa realizada na escola da rede estadual de 

ensino do estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017.  

 

 

Em relação à questão D6 (Figura 15) apenas A5 se expressou 

corretamente precisando de alguns reajustes conceituais, apresentando 

elevado nível de generalização atuando no campo abstrato operacionalizando 

o cumprimento da ação com independência cognitiva fundamental na resolução 

de problemas.  

Os alunos A2 e A8 não responderam sinalizando ausência de 

independência cognitiva para executar a tarefa, cinco alunos apresentaram 

desempenho 1 com ausência de generalização e quatro alunos desempenho 2 

com respostas parcialmente corretas nível razoável de generalização. 

 

Figura 15 – Classificação de desempenho comparativo do nível de partida no 

cumprimento ação questão D6 cujo objetivo é apresentar características 

D5 - Desempenho 1 

A1-  Porque eles precisam serem transformados em resíduos, para que 
possam serem digeridos, isso ajuda o corpo a funcionar. 

D5 - Desempenho 2 

A2 - Para ser dissolvida e quebrado em pedaços para irem para outras partes 
do corpo. 

D5 - Desempenho 3 

A6 - Eles precisam passar por isso porque sem esse processo o alimento não 
vai entrar na célula e ela não produzirá energia. 
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particulares da absorção e o transporte de nutrientes até as células para 

respiração celular. 

 

 

Observando a formulação das respostas na Figura 15 pode-se detectar 

o nível de desempenho de alguns alunos descritos no Quadro 40. A 

característica da ação foi: A6 – lacunas de conhecimento, contradição 

conceitual, pensamento não generalizado. A9 - lacunas de conhecimentos, 

pensamento razoavelmente generalizado, ausência de propriedades 

particulares referente a atuação do estômago e a absorção dos nutrientes. A5- 

elevado grau de generalização, atuação mental, independência cognitiva, 

solução lógica. 

 

Quadro 40 - Respostas dos alunos A6, A9 e A5 referente à aplicação do 

diagnóstico, questão D5,  da pesquisa realizada na escola da rede estadual de 

ensino do estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017.  

 

 

Verifica-se que os alunos A6 e A9 ainda precisam compreender quem é 

responsável pela absorção dos nutrientes, ou seja, o intestino delgado. 

Enquanto o aluno A9 apresentou uma colocação correta quando afirma que as 

células que produzem energia. 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

1 
0 

2 
1 

3 

1 1 
0 

2 2 2 
1 

Ind D6

D6 - Desempenho 1 

A6 - "Eles devem chegar no estômago para poder tirar todos os nutrientes 
dos nossos alimentos". 

D6 - Desempenho 2 

A9 - "Eles podem chegar no estômago que vira o nutriente para a célula fazer 
energia". 

D6 - Desempenho 3 

A5 - "Eles são quebrados em pedacinhos, e entram nas células, para a 
produção de proteinas e energia que atuam como protetor da pele, defesa do 
organismo, reparo de cortes na superfície da pele... " 
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A questão que finaliza a análise do nível de partida dos alunos é D7 

representada na Figura 16. 

 

Figura 16 – Classificação de desempenho comparativo do nível de partida no 

cumprimento ação questão D7 cujo objetivo é apresentar síntese de conceitos 

gerais e específicos do processo da digestão, referente a quebra de nutrientes 

e eliminação de resíduos. 

 

 

O Quadro 41 apresenta alguns exemplos de desempenho dos alunos 

com relação questão ao nível de partida D7, onde apenas dois alunos tiveram 

êxito no cumprimento da ação, enquanto a maioria apresenta déficits no caráter 

generalizado, abstrato e dificuldade na independência cognitiva para resolver a 

tarefa.  

A resposta do aluno A10 está incorreta porque generaliza que todo 

alimento terá virado massa e será descartado, enquanto A8 apresenta apenas 

uma afirmativa correta quando diz que os alimentos serão digeridos, mas logo 

após generaliza dizendo que serão transformados em resíduos. 

E finalmente, o A6 traz uma resposta mais coerente apresentando 

conhecimentos de absorção quando usa a palavra “sugado” e também se 

reporta a resíduos digestivos, justamente os nutrientes que não foram 

quebrados (Quadro 41).   

As características da ação dos alunos descritos foram: A10 – lacunas de 

conhecimento, pensamento não generalizado com ausência de propriedades 

particulares sobre formação de resíduos. A8 - pensamento razoavelmente 

generalizado, ausência de propriedades particulares referente a absorção dos 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

2 

0 

2 2 

3 3 

2 2 

1 1 

2 

1 

Ind D7
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nutrientes.  A6- elevado grau de generalização, atuação mental, independência 

cognitiva, solução lógica. 

 

Quadro 41 - Respostas dos alunos A10, A8 e A6 referente a aplicação do 

diagnóstico questão D5 da pesquisa realizada na escola da rede estadual de 

ensino do estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017.  

 
 

Através do diagnóstico aplicado foi possível analisar o nível de partida 

que se encontram os alunos diante do novo conteúdo, identificando as 

possíveis lacunas de conhecimentos, os conceitos desconexos, a ausência de 

assimilação de certas propriedades essências e particulares que envolvem o 

processo da digestão e sua importância quanto aos suprimentos de nutrientes 

para as células desempenharem seu metabolismo intracelular, conforme os 

apontamentos que se segue. 

 

Erros comuns: 

 

 Possuem uma noção errada ou insuficiente quanto à composição e 

organização estrutural interna do sistema digestório. 

 Desordem quanto o caminho da digestão  

 Omitem ou desconhecem nomes de certas estruturas que compõe o 

sistema digestório. 

 Alguns não mencionam o nome das estruturas corretamente fazendo 

analogias quando se referem a certos órgãos. 

 Utilizam de uma linguagem popular ao se referir a alguma ação ou 

estrutura. 

D7 - Desempenho 1 

A10 - "Terá virado massa e essas massa que  iremos jogar para fora". 

D7 - Desempenho 2 

A8 - "Termina quando os alimentos foram digeridos e transformados em 
fezes." 

D7 - Desempenho 3 

A6 - "A digestão termina quando todo o nutriente é sugado e sobra os 
resíduos". 
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 Não relacionam a funcionalidade do sistema digestório operacionando 

com outros sistemas. 

Precisam alcançar os seguintes objetivos: 

 

 Conhecer o caminho dos alimentos e a funcionalidade de cada estrutura 

responsável durante o processo da digestão. 

 Identificar as ações mecânicas e químicas. 

 Conhecer a importância das enzimas e sucos digestivos em cada etapa 

do processo. 

 Diferenciar conceitos relacionados à quebra de partículas e absorção de 

nutrientes. 

 Reconhecer a importância do sistema digestório na quebra dos 

nutrientes possibilitando a entrada de micropartículas essenciais dentro 

das células para a realização de funções vitais como, por exemplo, a 

respiração celular. 

 Relacionar a presença de outros sistemas na interação com o sistema 

digestório, como por exemplo, a operacionalização do transporte dos 

nutrientes até as células pela corrente sanguínea.  

 Diferenciar resíduos provenientes da digestão de excretas celulares. 

 

 A partir desses dados, os objetivos traçados devem direcionar as 

próximas ações da atividade de estudo na expectativa de alcançar assimilação 

dos novos conceitos mediada por métodos de ensino e aprendizagem na 

resolução de problemas segundo Majmutov e percorrendo a formação das 

etapas mentais proposta por Galperin. 

 

4.2 Etapa materializada  
 

A metodologia de ensino foi explicativa com a verbalização do professor 

em relação aos fenômenos processados na digestão, o qual direcionou a 

assimilação consciente dos alunos, com a instrumentalização de imagens em 

mídia (Figura 17) sendo um diferencial na ativação cognitiva dos alunos sob a 

direção do ensino problematizador abrindo possibilidades para o 
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desenvolvimento do ensino, cujo recurso ilustra a ação das enzimas durante a 

digestão. 

 

Figura 17- Recurso materializado “Ação das enzimas digestivas” utilizado na 

aplicação da pesquisa realizada na escola da rede estadual de ensino do 

estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=IAV5jWOyj0Q  

 

A verbalização foi operacionalizada também com o auxílio da música 

“paródia da digestão” (Quadro 42), o qual direcionou os alunos a assimilarem o 

conteúdo de forma consciente onde os mesmos foram conduzidos à 

reprodução cantada da paródia. 

A BOA utilizada para a execução da ação teve características: gene-

generalizada – refletindo a essência de uma classe fenômenos ocorridos no 

processo da digestão; completa – possuindo toda orientação suficiente para 

execução da ação e preparada, pois todo o direcionamento da ação foi 

construído pelo professor.  

Essa ação transitará para próxima etapa (verbal) corroborando para a 

efetividade do processo de assimilação do conteúdo sistema digestório.  

https://www.youtube.com/watch?v=IAV5jWOyj0Q
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Quadro 42 - Dinâmica lúdica operacionalizada com a “Paródia Digestão” com o 

ritmo “O sapo não lava o pé”, aplicada na pesquisa realizada na escola da rede 

estadual de ensino do estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017. 

 

Paródia Digestão 

Os passos da digestão  
Na quebra do alimento 
Possuem ações mecânicas 
E enzimas digestivas 
 
Primeiro a mastigação 
Inicia a trituração 
E as glândulas salivares  
Liberando a saliva 
 
Senhora Ptialina 
Quebra logo esse amido 
Em glicoses de duplinhas 
Conhecidas por maltoses. 
 
A mastigação termina 
Começa a deglutição 
Com movimentos 
peristálticos  
Da faringe para o esôfago. 
 
O bolo alimentar  
Vai chegando ao estômago 
Que é rico em suco gástrico  
E enzimas Pepsinas. 
 
Queridas Pepsinas 
Quebrem logo as proteínas 
Em grupinhos pequeninos 
Chamados de peptídeos. 

O quimo então se forma 
É levado ao intestino 
Delgado clama ajuda  
Fígado e pâncreas no auxílio. 
 
O trabalho acelera é hora da 
união 
Suco entérico - intestino 
Bile - fígado 
Pancreático. 
 
As gorduras são transformadas  
Pelos sais biliares  
Em gotículas pequeninas  
Gosta muito dona Lipase. 
 
O pâncreas é amigão 
Liberas três funcionárias 
Amilase quebra amido 
Tripsina proteínas 
E Lipase gordurinhas 
 
As enzimas digestivas  
Quebram tudo em partículas 
Sacarase 
Lactase 
Gosto muito da maltase. 
 
 

Os nutrientes são 
absorvidos  
Nas paredes do Delgado 
Das vilosidades para o 
sangue 
Transportando até as 
células. 
 
As células agradecem 
Esse imenso trabalhão 
Recebem os nutrientes 
E realizam suas funções. 
 
A glicose chega à célula 
Insulina da uma mãozinha 
O trabalho é em conjunto 
Mitocôndria gera energia. 
 
Agora no intestino grosso  
A água é absorvida 
Mais sais minerais e 
vitaminas  
Pra corrente sanguínea 
 
Bactérias intestinais  
Agem na decomposição 
Produzem vitaminas  
E aqueles gasezão. 
 
As fibras, por exemplo,  
Que não foram digeridas 
São resíduos alimentares 
Eliminados no banheiro. 

Fonte: Composição da pesquisadora. 

 

O objetivo apresentou conceitos essenciais e particulares do conteúdo 

em um clima diferenciado instrumentalizado com recursos materializados em 

mídia e através do lúdico com o nível de problemicidade reprodutiva que 

caracteriza baixo grau de independência cognitiva, sendo todo direcionamento 

baseado na percepção da explicação do professor que apresenta um modelo 

de ação para assimilação do objeto de estudo. 

O método de aprendizagem foi reprodutivo com participação de todos os 

alunos que expressaram interesse pela paródia com compreensão e 

assimilação perceptiva, os mesmos tiveram facilidade em acompanhar a 
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música já que o ritmo é bem familiar a todos os alunos. A música ajudou a 

facilitar a assimilação dos conceitos quando acompanhada com recursos 

materializados que abordam a ação das enzimas digestivas em mídia. A 

música era intercalada com as explicações visuais em mídia e os alunos 

executavam observando as imagens e em seguida cantado à paródia.  

A análise qualitativa da etapa materializada apresentou resultado 

positivo, pois o objetivo da ação foi alcançado no momento que todos os alunos 

tiveram participação compartilhada e efetiva da reprodução cantada da paródia 

e tiveram contato perceptivo e consciente dos fenômenos que se processam na 

digestão de forma generalizada e detalhada dos conceitos.  

 

4.3 Etapa linguagem externa 
 

A seguinte etapa foi concretizada com participação de dois alunos 

(Figura 18) que contribuíram por ação voluntária para a realização da atividade 

aceitando o desafio em verbalizar os passos da digestão, é sabido que na 

verbalização os alunos passam a dominar características do objeto de estudo 

de forma consciente, ou seja, com o uso da memória  e ao mesmo tempo 

quando o aluno passa a verbalizar de forma independente praticando a ação 

diretamente sobre o objeto de estudo, ou seja, na imagem projetada, o método 

de aprendizagem está diretamente ligado a um ensino problematizador . 

 

Figura 18 - Participação dos alunos A3 e A5 referente ao cumprimento da ação 

verbalizada como aplicação da pesquisa realizada na escola da rede estadual 

de ensino do estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017. Cuja 

situação problema foi fazer o percurso do alimento no aparelho digestório 

explorando as etapas das ações digestivas. 

A3 apresenta solução lógica no trajeto do alimento 
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Na Figura 19 os alunos participantes da execução verbalizada, A3 e 

A5, apresentaram o mesmo nível de desempenho como observado no registro 

de classificação de cada indicador. 

 

Figura 19 - Classificação de desempenho comparativo da etapa verbal ou 

linguagem externa no cumprimento ação verbalizada cujos objetivos de analise  

dos indicadores foram: ETV1 – Traçar apontando com o dedo o trajeto do 

alimento; ETV2 – Explicar verbalmente todas as etapas da digestão e ETV3 – 

Dominar conceitos gerais e particulares do processo da digestão. 

 

A3
A5

3 3 
2 

2 2 
2 

ETV1 ETV2 ETV3

A5  apresenta solução  lógica no trajeto do alimento 
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O método de ensino instrutivo- prático utilizado pelo professor  direciona 

a ação prática do aluno no contato direto com o objeto materializado, 

lembrando que o professor deve estar atento as relações diretas e indiretas 

que se processam durante a ação no intuito de organizar a ação fazendo 

possíveis correções.  

A BOA do terceiro tipo que direciona a ação possibilitou ao aluno A3 no 

indicador ETV1 apresentar independência cognitiva na operacionalização da 

tarefa, fazendo o trajeto corretamente, perpassando pelo caráter generalizado 

(TALÍZINA, 1988).  

Na indicação do trajeto do alimento A3 fez uso da memória recordando a 

ação passada (etapa materializada mediada pela paródia) para solucionar a 

tarefa, executando a ação de forma consciente.  

É interessante ressaltar que a etapa passada (materializada) serviu de 

base para o cumprimento da BOA da etapa verbal, pois na etapa anterior já 

estavam sendo introduzidas estruturas e características essenciais do objeto 

de estudo que possibilitou o aluno ter uma base completa para executar a ação 

verbal. 

Entretanto nos indicadores ETV1 e ETV2 apesar da BOA apresentar 

característica independente, em alguns pontos da fala do aluno houve ajuda 

dos colegas e professora (Quadro 42), que procuravam orientá-lo no percurso 

da lógica que traçava para a resolução do problema, mas a predominância 

verbalizada continuou sendo do aluno A3.  

Essa operacionalização caracteriza o nível do pensamento semi 

independente que em algum momento da ação ocorreu a participação conjunta 

para fortalecer a efetividade da aprendizagem justamente no uso da aplicação 

de conhecimentos anteriores.  

O aluno A3 fez uma confusão quando mencionou que o estômago 

quebrava gordura pela ação da pepsina (Quadro 43), não detalhou a 

participação do fígado e do pâncreas simplesmente mencionou apenas as 

enzimas liberadas pelo pâncreas, quando falou da absorção dos nutrientes não 

mencionou o nome do intestino delgado, ao falar do transporte até as células 

não detalhou a funcionalidade desses nutrientes.  

O aluno A3 possui assimilação mediana do conteúdo necessitando 

retroalimentação de alguns conceitos. A ação se processou com características 
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semi independente, com predominância verbal do aluno A3, pensamento 

generalizado necessitando de algumas correções de certas propriedades 

essências e particulares para sanar os erros e dúvidas apresentados na 

execução da verbalização, a ação foi consciente no uso da fala transitando no 

meio externo.  

 

Quadro 43 - Execução da ação verbalizada pelo aluno A3 na aplicação da 

pesquisa realizada na escola da rede estadual de ensino do estado de Roraima 

no período do 2º bimestre de 2017.  

Objetivo: Identificar o caminho dos alimentos e explicar a funcionalidade de 

cada estrutura durante o processo da digestão. 

Situação problema: Faça o percurso do alimento no aparelho digestório 

explorando as etapas das ações digestivas. 

A3:  Sistema digestório! Começa na boca onde a saliva vai ser liberada para 

transformar o bolo alimentar depois passa para a faringe... depois pelo esôfago 

onde tem os movimentos peristálticos que joga para o estômago onde é 

quebrado a gordura pela pepsina que depois passa para o intestino 

gros...haa...intestino delgado onde tem as três trabalhadoras amilase, 

tripsina...(esquece o nome da outra enzima) como é o nome da outra 

mesmo??? 

M: Lipase! Lipase! (falam baixinho para não atrapalhar a concentração do 

colega que está explicando) 

A3 : Não!  (discorda dos colegas) 

M: Lipase! (outros continuam afirmando) 

A3 : Lipase! (confirma aceitando a ajuda dos colegas.) 

A3 : Elas quebram há...  os nutrientes... aí depois ...é absorvidas esses 

nutrientes ... vai pro sangue daí vai pras células... depois passa para o intestino 

grosso onde é absorvido a água, sais minerais e passa... vai passando (sempre 

apontando o dedo todo o caminho) e o que não foi absor... (fica duvidoso na 

expressão que iria terminar a pronúncia e usa outra palavra) ... é quebrado, o 

que não foi digerido vira fezes que passa pelo ânus. 

Prof.ª: Então só fala pra mim apontando o caminho da digestão (resumo da 

explicação). 

A3: Boca, faringe, esôfago, intestino... 

M: Estômago! (os alunos corrigem o colega) 

A3: É! (balança a cabeça desconcertado com o erro e prossegue). Estômago, 

intestino delgado intestino grosso e anus. 

Prof.ª: Vocês viram alguma coisa que não concordaram? 

T: A turma fica alvoroçada  

Prof.ª: No estômago é quebrado o quê? (pergunta dirigida a A3) 
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A3: Gordura! 

Prof.ª: Estômago quebra o que gente? 

M: As proteínas 

A3 :  Há.. (percebe o erro) 

Prof.ª: Mas parabéns, você foi ótimo! 

T: Aplausos. 

LEGENDA:  T: Todos os alunos;  M: Maioria dos alunos 

 
A participação da aluna A5 executou a ação com semelhanças de A3 no 

cumprimento da BOA, aplicou os conhecimentos anteriores a nova tarefa, em 

alguns momentos também a ação foi realizada em ação conjunta, ou seja, com 

a participação dos colegas e professora, caracterizando o nível de pensamento 

semi independente, com predominância verbal da aluna A5. 

Verificando no Quadro 44 a resposta da aluna A5 verifica-se uma 

confusão ao mencionar que a ação do pâncreas e fígado juntamente com o 

estômago, os alunos usam a palavra “esfriar” ao se referir da contribuição da 

bile e suco pancreático no equilíbrio do pH no intestino delgado. 

A aluna A5 continua apresentando o hormônio insulina pelo fato dele ser 

produzido também no pâncreas (que é uma glândula mista) dentro do processo 

da digestão, sendo que essa não é a função deste hormônio, posteriormente 

vai ser útil na entrada da glicose dentro das células, mas a A5 ainda não fez 

essa distinção, o enlace de retorno possibilitou a  professora detectar a barreira 

cognitiva e corrigir a ação posteriormente acrescentando propriedades 

concretas sobre a função mista do pâncreas como produtor de hormônios e 

suco digestivo. 

Na explicação A5 (Quadro 44) usa a palavra “micção” pra se referir a 

absorção dos nutrientes, sendo que o uso desta palavra é referente ao sistema 

urinário. Faz uma colocação errônea sobre as fibras que seriam possivelmente 

absorvidas no intestino grosso.  

Apesar dos erros verbalizados pela aluna, a ação é válida, pois como é 

processada de modo consciente a própria aluna pode fazer a retroalimentação 

avaliando sua própria ação e ser consciente dos erros que precisa sanar, pois 

a ação evidencia ainda a presença de lacunas de conhecimentos e 

contradições conceituais contribuindo para a busca de resolução do problema 

docente possivelmente formulado pela aluna, a qual a impulsionará para o 
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estudo planejado do sistema digestório para a assimilação das propriedades 

essências e particulares da digestão.  

 

Quadro 44 – Execução da ação verbalizada pela aluna A5 na aplicação da 

pesquisa realizada na escola da rede estadual de ensino do estado de Roraima 

no período do 2º bimestre de 2017.  

A5 : Quando o alimento é digerido...né...colocado...começado  na boca...e... 

ele desce pela faringe vai passando pelo esôfago que tem os movimentos 

peristálticos como de ondas e aí cai no estômago que tem o suco gástrico que 

é ácido, o pâncreas e o fígado ajudam né... colocando nele insulina, colocando 

a bile e colocando o suco pancreático pra....(fica  buscando palavras pra 

continuar a explicação) 

M: Pra esfriar! (está tentando explicar sobre o equilíbrio ) 

A5 : Pra esfriar o ácido que tem no suco gástrico do estômago... e...e depois 

disso vai pelo intestino delgado. No intestino delgado vai fazer a micsação   

dos nutrientes na parede do intestino delgado que vai passar...que vai pro 

sangue e do sangue vai pras células. Quando acaba no delgado vai pro grosso 

pra absorver as fibras que as fibras são difíceis de digerir...vai pelas fibras né 

(aluna fica meio perdida na explicação). 

Prof.ª:  Vai pelas fibras? Ou as fibras são nutrientes que não foram digeridos? 

e elas ficam no intestino grosso, elas não conseguem ser absorvidas pelo 

corpo. 

A5 : Sim! (balança a cabeça em concordância e recupera a concentração na 

explicação). 

A5 : As fibras que não foram digeridas no intestino delgado vão passar vão 

passar para ir para o intestino grosso e vão ficar lá até serem... é...??... (fita os 

olhos na professora em busca de ajuda na explicação). 

Prof.ª: Absorver a água ...absorver a água e serem finalmente digerida? 

Prof.ª: Serem finalmente digeridas não! O que sobra... as fibras que não foram 

digeridas. O que é digeridas? Quebradas. O alimento que não foi quebrado, 

chegou no intestino grosso...o intestino grosso absorve...suga no máximo a 

água, suga no máximo os sais minerais, as bactérias produzem vitaminas e o 

que não foi absorvido, sugado para o corpo forma as? 
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Apesar dos erros detectados os alunos já apresentam um nível de 

assimilação mediano, como a ação está sendo processada paulatinamente por 

cada etapa é necessário que seja cumprida com caráter generalizado 

apresentando aspectos essências e particulares no conteúdo e na BOA .  

O avanço da assimilação pela verbalização alcançou também toda a 

classe, a própria ação verbalizada estimulou os demais alunos participarem, 

pois, estavam conscientes e atentos na lógica que A3 e A5 estavam 

construindo e nos momentos que surgiam lacunas conceituais expressadas na 

fala de A3 e A5 a turma em ação conjunta dava suporte para corrigir a ação. 

A etapa verbal apresentou um nível de aprendizagem positivo 

favorecendo o processamento da assimilação de forma conjunta na resolução 

da tarefa cognitiva e ao mesmo tempo destacando o nível de independência no 

cumprimento da ação caracterizada como cognitivo tipo de busca dos alunos 

A3 e A5, considerando que o instrumento da fala utilizado para expor os 

conceitos do objeto de estudo motivou os alunos para a solução prática da 

tarefa.  

 

4.4 Etapa externo para si 

 

O direcionamento do ensino organizado dentro das propostas das 

teorias que focalizam a assimilação de conceitos como eixo principal 

apresentou um avanço nos níveis de desempenho dos alunos se comparado 

com o estado de partida no início do diagnóstico tanto na apresentação lógica e 

coerente do desenho representando o sistema digestório quanto no reflexo das 

ideias que envolvem o processo da digestão. 

T: Fezes.  

Prof.ª: Aponta com seu dedo o caminho do alimento (resumo), fala o nome de 

cada parte. 

A5: Começa pela boca desce pela faringe passa pelo esôfago cai no 

estômago, no estômago passa pelo intestino delgado do intestino delgado 

passa pelo grosso e no...e pelo ânus. 

A turma aplaude bela explicação. 

LEGENDA:         T: Todos os alunos                     M: Maioria dos alunos 
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A ação transitou no campo mental onde cada aluno teve atuação 

independente tendo como recurso todos os instrumentos internos mentais 

disponíveis como: símbolos, signos, conceitos, ideias, etc., os quais foram 

sendo internalizados conforme se processavam as ações das etapas 

anteriores.  

O método de ensino direcionou os alunos para a assimilação 

independente por meio da explicação parcial da tarefa cognitiva no 

cumprimento da ação, encaminhando os alunos a uma estratégia de 

combinação envolvendo as explicações do professor com a atividade de busca 

sinalizando para um nível de pensamento independente, a partir do momento 

que os alunos começaram a cumprir a ação com o crescimento da 

independência cognitiva que pode ser visualizada na Figura 20.  

 

Figura 20 - Classificação de desempenho comparativo da etapa linguagem 

externa para si no cumprimento ação no campo mental cujos objetivos dos 

indicadores são: ETEPS 1 - Desenhar sistema digestório aplicando conceitos 

anteriores; ETEPS 2 - Esboçar trajeto lógico do caminho do alimento. 

 

 

 

No indicador ETEPS2 responderam corretamente os alunos que 

alcançaram desempenho 3 e 4 , sendo que o diferencial dos que pontuaram o 

descritor 4 está na autenticidade e coerência das respostas.  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

3 

2 

3 

2 

4 

3 3 3 

2 2 

4 

1 

0 

3 

4 

3 

2 

3 

1 1 

2 

4 4 4 

ETEPS1 ETEPS2
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Os alunos A7 e A8 tiveram descritor 1 parcial e mecânico e A5 e A9 

obtiveram descritor 2 parte da resposta correta e parte apresentando certo grau 

de confusão na resposta. 

Destacaremos como exemplo de análise o aluno A12 que apresentou 

evolução razoável no cumprimento da ação ETEPS 1 se comparado com o 

estado de partida (Figura 21).  

O A12 já possui um grau parcial de generalização, pois conhece o nome 

dos órgãos e glândulas anexas que compõe o objeto de estudo, apesar de 

ainda ter sido detectado certas lacunas de conhecimento referente à anatomia 

do sistema digestório.  

 

Figura 21 - Comparativo dos resultados do cumprimento das ações em etapas 

distintas, motivacional (fase diagnóstica) e linguagem externo para si ETEPS1 

(formativa II), do aluno A12 na aplicação da pesquisa realizada na escola da 

rede estadual de ensino do estado de Roraima no período do 2º bimestre de 

2017.   

COMPARAÇÃO DE ETAPAS - A12   

Diagnóstico - INCORRETO ETEPS1 - DESENHO PARCIAL  CORRETO 

  

 

No quadro 45 percebe-se um elevado nível no cumprimento da ação de 

A12 comparado com o estado de partida, possuindo um alto grau de 

generalização que favorece a operacionalização da tarefa no campo mental 

sinalizando domínio no conteúdo. 
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É memorável a importância das etapas anteriores para internalização 

do conteúdo gerando autonomia na execução do trabalho independente tipo 

reprodutivo de busca. 

 

Quadro 45 - Comparativo dos resultados do cumprimento das ações em 

etapas distintas, motivacional (fase diagnóstica D2.2) e linguagem externo para 

si ETEPS2 (formativa II), do aluno A12 na aplicação da pesquisa realizada na 

escola da rede estadual de ensino do estado de Roraima no período do 2º 

bimestre de 2017.   

 

 

É perceptível que o recurso visual antes usado na etapa material 

processada de forma consciente com auxílio da “paródia digestão”, foi 

favorável para o avanço da etapa verbal,  

Tanto a instrumentalização do recurso visual quanto da paródia produziu 

certo grau de generalização nas ações cognitivas dos alunos (Figura 22), 

promovendo aos poucos a redução da ação que ainda continua se 

comprimindo e corroborando para o cumprimento da nova etapa linguagem 

externa para si. 

Nesse momento da etapa externo para si o recurso material não se faz 

mais necessário, pois os alunos já instrumentalizam a visualização do sistema 

digestório num campo abstrato, simbólico (Figura 29) concorrendo 

positivamente para o ensino problematizador na formação de conceitos 

científicos. 

A12 - D2.2: Nível de partida: o alimento passa por um órgão que vai separar o 
alimento que você acabou de comer e vai formar fezes ou urina, e o alimento 
cai se desmanchar em muitos pedaços e vai chegar a uma função que vai 
levar o alimento para fora do corpo. 

A12 - ETEPS2: A digestão começa pela boca , então o alimento passa pela 
boca onde as glândulas agi liberando a saliva passa pela faringe e depois 
para o esôfago onde a faringe e o esôfago vai empurrando o alimento com 
movimentos peristálticos então o alimento passa pelo estômago onde é rico 
em suco gástrico que vai chegando ao intestino delgado e o fígado e o 
pâncreas ajuda, o pâncreas libera três funcionárias amilase tripsina e lipase, 
então o alimento vai para o intestino delgado então os nutrientes são 
absorvidos das vilosidades para o sangue que transporta até as células então 
o alimento vai chegando até o intestino grosso onde a água é absorvida e os 
sais minerais vão para a corrente sanguínea e as fibras que não forem 
digeridas vão ser liberadas pelo ânus. 
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Figura 22 - Apresentação dos desenhos produzidos em etapas distintas, 

motivacional (fase diagnóstica D2.2) e linguagem externo para si ETEPS2 

(formativa II), dos alunos A9, A7 e A8 na aplicação da pesquisa realizada na 

escola da rede estadual de ensino do estado de Roraima no período do 2º 

bimestre de 2017.   

COMPARAÇÃO DE ETAPAS  - A9 

Diagnóstico  - INCORRETO ETEPS1  -DESENHO PARCIAL COMPLETO 

  

 

COMPARAÇÃO DE ETAPAS - A7 

Diagnóstico  - INCORRETO ETEPS1  - DESENHO COMPLETO 

  
COMPARAÇÃO DE ETAPAS  - A8  

Diagnóstico  - INCORRETO ETEPS1  - DESENHO COMPLETO 
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As alunas A5 e A11 no indicador ETEPS1 obtiveram êxito no nível de 

pensamento independente diante da problemicidade reprodutiva de busca na 

ilustração do sistema digestório com elevada independência e criatividade 

(Figura 23) cognitiva apresentando suas expressões individuais na produção 

artística da anatomia, a qual reflete certa dinâmica do alimento no aparelho 

digestório. 

A aluna A11 trouxe a identificação da uretra no desenho assim como A6 

(Figura 23), sendo essa estrutura pertencente ao sistema urinário, podem ter 

internalizado essa informação no momento que a professora recorreu à 

introdução de novas informações, logo após os resultados do diagnóstico, 

como meio de corrigir alguns conceitos contraditórios evidenciados pela 

maioria dos alunos que demostravam não fazer distinção entre liberação de 

resíduos e excretas celulares. O enlace de retorno desses resultados faz-se 

necessária a ação corretiva por parte do professor como forma de controle da 

ação.   

 

Figura 23 - Apresentação dos desenhos produzidos em etapas distintas, 

motivacional (fase diagnóstica D2.2) e linguagem externo para si ETEPS2 

(formativa II), dos alunos A5, A11 e A6 na aplicação da pesquisa realizada na 

escola da rede estadual de ensino do estado de Roraima no período do 2º 

bimestre de 2017.   

COMPARAÇÃO DE ETAPAS  - A5 
Diagnóstico  - PARCIAL CORRETO ETEPS1  - DESENHO COMPLETO E 

CRIATIVO 
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COMPARAÇÃO DE ETAPAS  - A11  
Diagnóstico  - INCORRETO CONFUSO ETEPS1  - DESENHO COMPLETO E 

CRIATIVO 

  

 
Houve um avanço significativo da assimilação do conteúdo quando 

fazemos uma análise comparativa dos indicadores e descritores do nível de 

partida D2.1 e D2.2 exemplificando a resposta do A10 (Quadro 46 e Figura 24 

a seguir) que no diagnóstico obteve desempenho 0, pois não soube responder 

a questão de simulação do trajeto do alimento.  

A solução descrita por A10 apresenta um grau de autenticidade na 

explicação, domínio do conteúdo, generalização, apresentando características 

essências e particulares do objeto de estudo, percebe-se que a ação esta se 

reduzindo podendo alcançar o nível de automatização. 

 

COMPARAÇÃO DE ETAPAS  - A6 
Diagnóstico – PARCIAL CORRETO ETEPS1  - DESENHO COMPLETO 
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Quadro 46 - Resultado do cumprimento da ação do indicador ETEPS2 do aluno 

A10 na aplicação da pesquisa realizada na escola da rede estadual de ensino 

do estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017.   

 

 

Figura 24 - Desenhos em cumprimento das ações em etapas distintas, 

motivacional (fase diagnóstica D2.2) e linguagem externo para si ETEPS1 do 

aluno A10 na aplicação da pesquisa realizada na escola da rede estadual de 

ensino do estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017.   

COMPARAÇÃO DE ETAPAS  - A10 

Diagnóstico  - INCORRETO ETEPS1  - DESENHO PARCIAL 
COMPLETO 

  
 

O A1 não teve um bom desempenho no indicador ETEPS2, pois foi o 

único que não respondeu a questão embora tenha avançado na assimilação da 

anatomia do sistema digestório tendo ilustrado o desenho usando conceitos 

essenciais assimilados nas etapas anteriores, sendo dispensável o uso de 

qualquer objeto materializado no cumprimento da ação (Figura 25), entretanto 

por algum motivo não respondeu o trajeto do alimento, possa ser que o tempo 

A10 - A digestão do nosso corpo começa na mastigação e na trituração do 
alimento. Quando começa a trituração do alimento as glândulas salivares 
começa a liberar as enzimas. O alimento passa pela faringe e da faringe 
passa para o esôfago e o alimento vai chegando ao estômago  e quando ele 
chega ao estômago libera suco gástrico e pepsina e as pepsinas começam a 
quebrar as proteínas em grupos pequenos que é conhecido de peptídeos e 
depois o alimento vai para o intestino delgado e o suco entérico sai do 
intestino e o fígado solta a bile . os sais biliares transformam as gorduras em 
gotículas e o pâncreas libera a amilase, tripsina e lipase e tudo são 
quebradas em partículas menores . os nutrientes são absorvidos para as 
células e o sangue. Quando as células recebem esses nutrientes elas 
ganham energia  e essa energia ajudam eles trabalharem no corpo e o nosso 
corpo fica com mais vitaminas e as fibras que não foram digeridas sai do 
corpo. 
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determinado tenha sido insuficiente para o aluno concluir a atividade, pois se 

tratava de apenas uma hora de aula. 

 

Figura 25 - Desenhos em cumprimento das ações em etapas distintas, 

motivacional (fase diagnóstica D2.2) e linguagem externo para si ETEPS1 do 

aluno A1 na aplicação da pesquisa realizada na escola da rede estadual de 

ensino do estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017.   

COMPARAÇÃO DE ETAPAS - A1  

Diagnóstico - PARCIAL CORRETO ETEPS 1- DESENHO COMPLETO 

  
 

A análise da ação etapa externo para si demosntra um avanço no nível 

de efetividade no cumprimento de trabalhos independentens e tarefas 

cogmitivas com graus diferenciados de desempenho,  sendo alguns mais 

lentos outros mais avançados, mas de certa forma tem apresentado resultados 

positivos favorecendo um nível de pensamento independente caminhando para 

a automatização dos conceitos. 

 

4.5 Etapa interno  

 

A atividade final buscou fazer um apanhado avaliativo do nível de 

assimilação que se encontram os alunos em relação ao objeto estudado.  

A  atividade foi aplicada com um intervalo médio de quatro meses 

posterior a etapa externo para si, a fim de verificar o quanto que as ações 

externas veiculadas por materiais, verbalizações compartilhadas ou semi 

independentes se internalizaram ao longo do processo de assimilação dos 

conceitos, modelando habilidades e gerando atitudes criativas no ato reflexo de 
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novas ações na resolução de novos ou possíveis problemas e suas vias de 

soluções. 

O nível de assimilação referente à etapa mental ou interno é 

apresentado na Tabela 2 e traz um comparativo dos resultados de todas as 

questões, as quais permitem uma análise relacionado a evolução de 

desempenho referente a assimilação de conceitos.  

 

Tabela 2 - Análise da fase final apresentando os resultados das ações 

cumpridas por cada aluno na resolução de problemas classificados pelos 

descritores de desempenho conforme o objetivo de cada ação determinada 

pelos seus respectivos indicadores da etapa interna ou etapa mental. 

ETF Etapa Mental 
Analise do nível de desempenho dos estudantes 

              ETF1a ETF1b ETF1c ETF1d ETF1e ETF1f ETF2 ETF3 
A1 4 1 1 0 3 2 2 3 
A2 4 3 0 4 3 3 0 0 
A3 3 4 4 4 4 0 4 4 
A4 3 3 4 3 3 2 4 3 
A5 3 3 2 4 4 4 4 4 
A6 3 3 3 4 3 2 4 4 
A7 1 3 3 0 3 2 2 0 
A8 0 3 1 2 1 2 2 1 
A9 1 3 4 4 3 2 3 4 

A10 1 3 2 3 3 2 4 4 
A11 1 3 4 3 3 4 4 4 
A12 3 3 0 3 3 2 4 3 

Legenda: A1 (aluno 1), A2 (aluno 2) e assim sucessivamente, ETF1a 
(indicador 1a),    ETF1b (indicador 1b) e assim sucessivamente. 

 
As duas primeiras tarefas cognitivas de caráter investigativo 

(MAJMUTOV, 1983) ligeiramente simples, porém que é capaz de gerar um 

conflito de ideias quanto à composição dos alimentos, conduz o aluno a uma 

situação problema de acordo com o método motivador na qual o professor 

encaminha a atividade independente de busca, na qual o aluno irá usar seus 

conhecimentos anteriores sobre digestão e apresentar uma solução referente 

os tipos de nutrientes que compõem os alimentos conforme se percebe na 

análise comparativa dos indicadores ETF1a e ETF1b na Figura 26. 

No indicador ETF1a os alunos A7,A9, A10 e A 11 apresentaram 

respostas incompletas excedidas por alguma errada  assim como A1 no 

indicador ETF1b, esses resultados sinaliza que o caráter generalizado e de 
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redução referente as propriedades essências da composição dos nutrientes 

não alcançaram o quarto nível de pensamento do ensino problematizador 

(MAJMUTOV, 1083) pela deficiência na automatização da ação durante a 

atividade cognitiva dos alunos , o resultado do cumprimento da ação sinaliza 

que os alunos não conseguiram aplicar os conceitos trabalhados durante as 

etapas anteriores.  

 

Figura 26 – Classificação de desempenho comparativo da etapa interna no 

cumprimento ação cujos objetivos dos indicadores são: ETF1a - Identificar 

nutrientes que compõe a calabresa, usando conceitos gerais de composição 

dos nutrientes; ETF1b -  Identificar nutrientes que compõe a laranja, usando 

conceitos gerais de composição dos nutrientes. 

 
 

Enquanto a maioria dos alunos tiveram desempenhos 3 classificado 

como resposta incompleta ausência de mais alternativa correta, os alunos 

mencionados não assinalaram nenhuma opção errada mas em compensação o 

grau de generalização foi considerado mediano, pois se percebe a presença de 

algumas lacunas de conhecimento que dificultam ao cumprimento total da 

ação, mesmo aqueles que marcou pontuação 4 em um dos indicadores não 

confirma a automatização da assimilação referente as propriedades essenciais 

da composição dos nutrientes. 

Conclui-se sobre o cumprimento dos indicadores ETF1a e ETF1b quanto 

a dificuldade dos alunos em alcançar um desempenho satisfatório pode ter sido 

devido a insuficiência no direcionamento do ensino que não explorou 

suficientemente as diretrizes que regem o ensino problematizador  referente a 

composição dos alimentos , os quais podem ser classificados em diferentes 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
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tipos de nutrientes, também pelo fato que esse conteúdo específico, 

composição dos alimentos,  não transitou paulatinamente pelas etapas mentais 

de assimilação dos conceitos garantido assim a automatização.  

No indicador ETF1c (Figura 27) A2 e A12 responderam incorreto ou com 

excesso de erros com desempenho 0,  percebeu-se que pode ter sido 

insuficiente a retroalimentação em alguns conceitos como a composição dos 

alimentos dificultando a assimilação das propriedades essenciais referenciado 

a esse conteúdo,  

Pode-se inferir sobre esses resultados de A2 e A12 o fato do objeto 

específico (composição dos alimentos) ter sido trabalhado de forma rápida e 

superficial diferentemente do processo geral da digestão que foi detalhado 

paulatinamente cada propriedade essencial pelos meios materializados, 

verbalizados, transitando por todas as etapas das ações mentais, partindo do 

externo para a internalização desses conceitos.  

 

Figura 27 - Classificação de desempenho comparativo da etapa interna no 

cumprimento ação cujos objetivos dos indicadores são: ETF1c  - Aplicar 

conceito particular de quebra de nutrientes; ETF1d -  Aplicar conceito geral de 

absorção. 

 
 

Também A1 e A8 (Figura 27) podem ter sentido a mesma dificuldade no 

cumprimento do indicador ETF1c, pelos mesmos motivos já mencionados 

anteriormente e apresentaram desempenho 1 com descritor que aponta 

resposta incompleta excedida por alguma marcação errada. A5 e A10 

apresentaram resposta correta excedida por alguma errada. Enquanto A6 e A7 
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tiveram desempenho mediano devido terem deixado de marcar outra opção 

correta e também por marcarem alguma opção incorreta.  

Quatro alunos tiveram desempenho 4 (A3, A4, A9 e A11)  com respostas 

corretas, conseguiram escolher corretamente as opções dos nomes dos 

nutrientes por serem estruturas muito simples que não necessitam sofrer a 

ação das enzimas digestivas e podem ser facilmente absorvidos, isso pode 

indicar que a retroalimentação e correção em dado momento da direção de 

ensino foi favorável para esses alunos cuja dinâmica sucedeu com outra 

paródia que revisava conceitos particulares de alguns nutrientes juntamente 

com a explanação dialogada que apresentou propriedades concretas, as quais 

caracterizam os diferentes tipos de compostos orgânicos e inorgânicos, ou 

seja, a composição e funcionalidade dos nutrientes.  

Ressaltando que esse momento o qual foi necessário à professora 

intervir com nova ação na tentativa de corrigir algumas lacunas conceituais 

sobre nutrientes não seguiu o mesmo percurso cognitivo das propriedades 

gerais que envolvem o processo da digestão propriamente dita, o qual a 

assimilação se processou pelas etapas mentais dando ênfase a estrutura 

anatômica do sistema digestório e as ações mecânicas e químicas que se 

processam na quebra dos nutrientes com a ação das enzimas digestivas. 

O indicador ETF1d (Figura 27) foi satisfatório pois é uma questão 

relacionada a etapa de absorção da digestão, nove alunos apontaram o 

intestino delgado como órgão responsável, mas como a questão está também 

se referindo a absorção de sais minerais, vitamina e água o intestino grosso 

também tem participação em absorver esses elementos. 

Somente A2, A3, A5, A6 E A9 marcaram também como opção o 

intestino grosso, é evidente o êxito no grau de generalização e automatização 

que favoreceu a lógica da resolução da questão, pois o conceito absorção que 

outrora lá no estado de partida apresentava lacunas de conhecimento agora se 

apresenta no campo das ideias dos alunos.  

A Figura 28 traz um comparativo dos indicadores ETF1e e ETF1f, os 

quais apresentam resoluções de problemas tendo como base de soluções os 

conhecimentos estudados nas etapas anteriores. O cumprimento dos dois 

indicadores se completa, pois os dois estão relacionados ao mesmo problema.  
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No indicador ETF1e induz o aluno a  uma questão cognitiva que diz: “Em 

quais partes do sistema digestório irá ter participação na quebra dos nutrientes 

que compõe a calabresa?”. 

 O aluno vai buscar informações no campo mental, deve averiguar todos 

os conceitos que conseguiu assimilar durante as etapas mentais anteriores, e 

ser capaz de analisar o que é conhecido e desconhecido para ele, se durante o 

transito das etapas anteriores conseguiu processar a assimilação 

internalizando os conceitos essenciais do processo da digestão poderá possuir 

um pensamento generalizado com ações reduzidas ou até mesmo 

automatizadas e terá facilidade no cumprimento da ação. Porém, se ainda 

surgir dúvidas, lacunas de conhecimentos, o aluno pode formular o problema 

em seu cognitivo e então a questão poderá se tornar um problema docente. 

 

Figura 28 - Classificação de desempenho comparativo da etapa interna no 

cumprimento ação cujos objetivos dos indicadores são: ETF1e -  Aplicar 

conceitos particulares da função de cada estrutura do sistema digestório; ETF1f 

- Solucionar problema explicando as etapas da quebra dos nutrientes que 

compõem a calabresa. 

 
 

Os alunos A1, A2, A4, A6, A7, A9, A10, A11 e A12 apresentaram 

classificação de desempenho 3 no indicador  ETF1e, somente  A8 teve um 

desempenho mais baixo classificado 1 e A3 e A5 tiveram desempenho 

máximo.  

Os alunos que apresentaram desempenho 3, podem ter esbarrados em 

lacunas de conhecimentos ou insuficiência dos conceitos a respeito de 

identificar quais tipos de nutrientes compõe a calabresa, caso não 
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identificassem todos os nutrientes teriam dificuldade de apontar as estruturas 

do sistema digestório que atuariam na quebra das partículas e absorção.  

No cumprimento da ação os respectivos alunos assinalaram as opções 

corretas, porém deixaram de assinalar outra opção que completava a resposta. 

Pode-se deduzir que o cumprimento da ação específica (ETF1e) pelos alunos 

não alcançou o nível de independência cognitiva criativa ou ativação criativa, o 

nível de generalização ainda é mediano.  

O resultado de ETF1e reflete no cumprimento da ação de ETF1f onde 

oito alunos apresentaram soluções parciais com desempenho 2 , esses alunos 

não fizeram descrições erradas ao solucionarem a questão apenas deixaram 

de apresentar alguma etapa da digestão que se processava a calabresa 

(Figura 28). 

Justamente como já referido anteriormente possivelmente pela 

deficiência de propriedades particulares da composição dos alimentos que não 

foram trabalhados no transito correto das etapas mentais nem no ensino 

problematizador.  

Os resultados mais satisfatórios foram os alunos A3, A5 e A11que 

apresentaram um excelente grau de generalização, presença de caráter 

abstrato, nível de pensamento criativo elevado.  

O A3 por mais que tenha tirado 0 de desempenho, que por algum motivo 

não respondeu a questão, mas em compensação apresentou uma resposta 

completíssima com alto nível de automatização na 3 questão que praticamente 

aponta a lógica e solução da ETF1f que não foi respondida. 

A questão 2 com indicador ETF2 (Figura 29) apresentou um ótimo 

resultado de desempenho pela maioria dos alunos, relembrando a questão que 

diz: “Um garotinho falou para seu coleguinha: Quando eu como fico forte, 

porque o alimento produz energia na minha barriga. Identifique o que está 

incorreto nesta afirmativa e explique?”. 

A resolução do problema (ETF2) exige um caráter generalizado, 

reduzido e automatizado das propriedades essenciais do processo da digestão 

que levará o cumprimento da ação que reflete um nível de pensamento criativo 

com ação cognitivo independente, concomitantemente relacionado à BOA do 

terceiro tipo que rege a atividade formativa final. 
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Figura 29 – Classificação de desempenho comparativo da etapa interna no 

cumprimento ação automatizada cujo objetivo do indicador é: ETF2 – Aplicar 

conhecimentos gerais e particulares usando criatividade na resposta. 

 
 

O aluno A2 não obteve o resultado, pois nem mesmo chegou a cumprir 

ação deixando-a em branco, houve uma regressão se comparado com o 

cumprimento da etapa externo para si, na qual A2 apresentou certo grau e 

generalização, possa ser que houve falha na redução das ações anteriores e 

as informações relacionadas às propriedades essenciais do objeto de estudo 

não foram automatizadas, sendo esquecidas e não efetivando corretamente a 

assimilação do objeto de estudo, permanecendo ainda algumas lacunas de 

conhecimento isso o impediu de solucionar a questão. 

O quadro 47 expõe o resultado das respostas dos alunos A1, A7 e A8, 

os quais apresentaram baixo nível de generalização e criatividade não 

alcançando o nível de descobertas independentes do método aprendizagem de 

busca externando respostas vagas parcialmente corretas, as quais poderiam 

ser muito mais bem elaboradas refletindo os conceitos estudados 

anteriormente. 

 

Quadro 47 - Resultado do cumprimento da ação do indicador ETF2 dos alunos 

A1, A7 e A8 na aplicação da pesquisa realizada na escola da rede estadual de 

ensino do estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017.   

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

2 

0 

4 4 4 4 

2 2 
3 

4 4 4 

ETF2

A1- Garoto o alimento não so produz energia na sua barriga ele produz 
energia para todo o seu corpo. 

A7- quando eu como fico forte, porque os nutrientes que contem no meu 
alimento, produz a energia que me faz ficar muito forte e muita energia. 

A8- O alimento não produz energia na barriga e sim os nutrientes que estão 
no alimento, produz a energia para o seu corpo. 
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A9 apresentou resposta correta e objetiva, “A energia é produzida dentro 

das células”, cumprindo a ação manifestando pensamento generalizado, ação 

reduzida, automatizada e atividade cognitiva independente. 

No quadro 48 os demais alunos demonstraram automatização da ação, 

nível de pensamento criativo com conclusões independentes no uso docente 

da metodologia de aprendizagem de busca no domínio de propriedades 

essenciais sendo cumprida a ação com caráter generalizado, abstrato do 

objeto de estudo.  

Todas essas características da atividade cognitiva dos alunos 

favoreceram a uma argumentação coerente de solução para problemática 

apresentada (ETF2). 

 

Quadro 48 - Resultado do cumprimento da ação do indicador ETF2 dos alunos 

A3, A4, A5, A6, A10, A11 e A12 na aplicação da pesquisa realizada na escola 

da rede estadual de ensino do estado de Roraima no período do 2º bimestre de 

2017.   

 

 
 

A3 - que na barriga não se produz energia  ela so absorve os nutrientes 
quebrados, quem produz energia  é as células pelas mitocôndias. 

A4 - Quando eu como eu fico forte, porque o alimento que eu como passa por 
varios processos até chegar nas células que gera energia para o meu corpo. 

A5- Produz energia na minha barriga?" na verdade o alimento é a forma de 
conseguir nutrientes para levá-los até as células , é as células que vão 
produzir energia para o corpo e não  barriga. 

A6- Bom o alimento não gera energia na barriga há muito processo ainda 
para fazer a energia depois da barriga...vai para o delgado...o figado e o 
pâncreas liberam  bile e suco pancreático para que seja bem sucedido a 
absorção para ai sim os alimentos adentrar nas células. 

 A10 - o alimento não produz energia na barriga, os nutrientes são absorvidos 
até o sangue transportando até as células dentro das  células que são 
produzido energia é por isso que quando comemos ficamos mais fortes. 

A 11- ...ele poderia explicar que a energia é produzida nas células para o 
corpo todo. 

A12 - Errado porque a energia é produzida por células e não pelo alimento 
que fica na barriga.  
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E por fim a ultima questão ETF3 (Figura 30) da atividade final da 

pesquisa direcionada a resolução de caráter criativo com a finalidade de 

verificar a automatização dos conceitos estudados durante a pesquisa. 

 

Figura 30 - Classificação de desempenho comparativo da etapa interna no 

cumprimento ação automatizada cujo objetivo do indicador é: ETF3 – Domínio 

dos conceitos gerais e particulares na construção de textos, versos, poema ou 

paródia. 

 
 

A2 e A7 não alcançaram o objetivo da ação com desempenho 0, 

caracterizando a não automatização dos conhecimentos estudados nas etapas 

anteriores, com deficiência na assimilação do objeto de estudo. A8 (Quadro 49) 

também apresentou um baixo rendimento com desempenho 1, ou seja, 

insuficiente, pois não teve domínio para apresentar conceitos explicativos, 

apenas armou as frases sem domínio lógico nas informações.  

Nesse contexto os alunos (A2, A7 e A8) não apresentaram um nível de 

independência cognitiva durante as resoluções das questões ETF, sinalizando 

a presença de lacunas conceituais. Devido à falta da internalização das 

propriedades essenciais do objeto de estudo na forma generalizada suas ações 

não transitaram em um nível abstrato, pois as informações assimiladas foram 

insuficientes para a resolução dos novos problemas.  

 

Quadro 49 - Resultado do cumprimento da ação do indicador ETF3 do aluno 

A8 na aplicação da pesquisa realizada na escola da rede estadual de ensino do 

estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017.   

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

3 

0 

4 
3 

4 4 

0 
1 

4 4 4 
3 

ETF3

A8 - No corpo a digestão, mais também a absorção. Sem célula... não há 
respiração celular e não haverá ação mecânica por lá e agora vou falar sobre 
a corrente sanguínea que os nutrientes e a energia que ja ia perguntar e ação 
química veio me falar que as fibras e as enzimas passaram por lá e essa foi a 
minha tentativa de rimar. 
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Os alunos A1, A4 e A12 (Quadro 50) apresentaram um nível médio de 

criatividade devido à superficialidade na exposição dos conceitos. Esses alunos 

de certa forma apresentaram determinadas propriedades essenciais do 

processo da digestão de forma objetiva e reduzida, comprimindo a ação sem 

auxilio de qualquer recurso externo, conclui-se que a internalização dos 

conceitos das etapas mentais anteriores foram subsídios para construir uma 

linha de raciocínio que reflete informações estritamente relacionadas à 

realidade perceptiva dos alunos sobre o tema digestão, a qual é externada na 

forma de produção textual (poesia, música, rima), que apesar de utilizarem 

uma linguagem simples é compatível com o aspecto sócio histórico dos alunos.   

  

Quadro 50 - Resultado do cumprimento da ação do indicador ETF3 dos alunos 

A1, A4 e A12 na aplicação da pesquisa realizada na escola da rede estadual 

de ensino do estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017.   

 
 

Em contrapartida seis alunos obtiveram êxito na ação com resolução 

criativa apresentando um excelente grau de redução, generalização e 

automatização na assimilação dos conhecimentos estudados, como resultado 

A1 - A digestão começa na boca né?  

passa pela faringe e pelo esôfago e chega no estômago mané... 

as fibras são resíduos restos do alimento  

elas vão pro intesino intestino grosso  

e de lá vão pro ânus e depois...  

A4 - (poesia ) A mastigação é um processo da digestão 

que começa quando nós  comemos um pedacinho de pão. 

A energia é importante para podermos nos movimentar 

mas se não fosse por causa da digestão com seu intenso trabalhão 

a gente não conseguiria nem cantar. 

A12 - (música) Tim, tim, tim...O alimento vai caindo na minha barriguinha 

Tim..tim...tim...Onde cada órgão tem uma função. 

Tim...tim...tim E na boca começa a mastigação 

E as glândulas salivares liberando a saliva... 

E no intestino delgado a água é absorvida e sais minarais para a corrente 
sanguínea... 

E as fibras que não forem digeridas vão ser resíduos liberados no banheiro. 
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satisfatório da formação das etapas mentais, como consequência da 

internalização dos novos conhecimentos e no reflexo de se portar com 

habilidade na resolução de problemas. 

 O aluno A3 apresentou um estado de partida razoável e durante a 

formação das etapas mentais a assimilação dos conceitos avançou 

consideravelmente, as ações foram se reduzindo cada vez mais até chegarem 

a um nível em que as propriedades essenciais do objeto de estudo 

internalizaram-se a ação do aluno no cumprimento do indicar tem 

características de um pensamento generalizado, ação automatizada, 

independência cognitiva criativa para resolução de problemas, ações estas que 

contribuíram para o nível de qualidade do ensino pela ativação criativa do 

pensamento na produção criativa de um rep descrito no quadro 51 sobre 

digestão. 

 

Quadro 51 - Resultado do cumprimento da ação do indicador ETF3 do aluno 

A3 na aplicação da pesquisa realizada na escola da rede estadual de ensino do 

estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017.   

ETF3 A3 - REP 

No começo de tudo a boca é essencial com a mastigação e ações mecânicas, 

Ainda na boca está para se formar o bolo alimentar a partir de ações 

mecânicas e as glândulas salivares. 

 

O bolo alimentar passa pela faringe e o esôfago até chegarem no estômago, já 

no estômago a uma enzima pepsina que ajuda na quebra das proteínas. 

 

No estômago o trabalho final passando do estômago para o delgado. 

A partir do delgado onde ocorre as ações químicas na passagem do estômago 

para o delgado existe muito ácido então o fígado e o pâncreas lhe ajudam de 

montão.  

 

Sais biliares e o suco pancreático diminuem os ácidos em montão. 

No delgado é absorvidos os nutrientes bem pequeninos para a corrente 

sanguínea até chegarem nas células onde produzem muita energia. 

 

Já no final da digestão o intestino grosso absorve de montão água e vitaminas 

e sais minerais. 

E aquilo que não foram digerido como as fibras... são resíduos alimentares 

que passam pelos seus “aninhos”. 
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A aluna A5 criou uma poesia bem simples e criativa, descrita o Quadro 

52, seu nível de partida também era mediano apresentando alguns conceitos 

desconexos, que foram sendo corrigidos durante o desenvolvimento das ações. 

 A A5 apresentou um ótimo desenvolvimento no decorrer das atividades 

adquirindo um pensamento generalizado do objeto de estudo, independência 

cognitiva criativa, produção artística independente que resultou no 

cumprimento da ação final ETF3 que possivelmente o nível de pensamento 

generalizado e automatizado serão favoráveis para resolução de novos 

problemas relacionados direta ou indiretamente ao tema digestão podendo até 

transitar em um nível de problematização elaborada envolvendo anatomia 

comparada.   

 

Quadro 52 -  Resultado do cumprimento da ação do indicador ETF3 do aluno 

A5 na aplicação da pesquisa realizada na escola da rede estadual de ensino do 

estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017.   

A5 - Poesia 

No processo da digestão 
Começa na mastigação. 
 
Desce para o estômago  
Com ajuda do esôfago. 
 
A ação mecânica está em todo o processo 
Assim como a ação química é exercida com sucesso. 
 
Os nutrientes da absorção 
Tem uma grande função. 
 
Primeiros foram quebrados pelas enzimas 
Segundo foram absorvidos para a corrente sanguínea. 
 
E a respiração celular cria  
Pra todo nosso corpo energia. 

 

No quadro 53 está descrito a produção de A6 que criou um texto em 

forma de rima, aplica uma analogia não muito favorável ao suco gástrico 

comparando-o a “água fervente” relacionando a acidez do ácido clorídrico.  

O aluno A6 no decorrer da realização das atividades apresentou um 

ótimo nível de desempenho na resolução dos problemas e tarefas propostas, 

as ações foram se reduzindo, chegando a um grau de generalização que 
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favoreceu a automatização dos conceitos do sistema digestório, os quais foram 

sendo internalizados durante o processo das etapas mentais e das 

metodologias de ensino e aprendizagem propostas no ensino problematizador 

que regeram a aplicação da pesquisa. 

 

Quadro 53 -  Resultado do cumprimento da ação do indicador ETF3 do aluno 

A6 na aplicação da pesquisa realizada na escola da rede estadual de ensino do 

estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017.   

A6 - Rima 

O processo da digestão começa pela boca 
Já vai a deglutição direto para o esôfago. 
 
O estômago então é como “água fervente” 
Começa até um pouco da quebradeira dos nutrientes. 
 
No caminho pro delgado é meio difícil 
Fígado e pâncreas vão da um auxílio 
Liberando um suquinho pra diminuir o labor 
Para o delgado trabalhar com maior vigor. 
 
Retira os nutrientes com maior paciência 
Para que eles possam entrar na corrente sanguínea  
Então o que sobrou é o que o intestino grosso já liberou. 

 

O A9 apresentou um excelente nível de assimilação, descrito no Quadro 

54, comparado com o nível de partida que estava deficitário de conceitos 

essenciais e particulares do objeto de estudo, os quais sinalizaram a presença 

de lacunas de conhecimentos e incompatibilidade de informações quando foi 

confrontado com questões problematizadoras propostas no nível de partida 

corroborando para motivação do estudo.  

É perceptível que o cumprimento da ação de A9 se processou com 

caráter generalizado, reduzido e abstrato produto de uma aprendizagem 

pautada  no transito das etapas mentais de assimilação dos conceitos  assim 

como o direcionamento dos métodos de ensino e aprendizagem característicos 

do ensino problematizador. 

 

Quadro 54 - Resultado do cumprimento da ação do indicador ETF3 do aluno 

A9 na aplicação da pesquisa realizada na escola da rede estadual de ensino do 

estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017.   
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A9 - Texto 

A digestão começa com a mastigação que tritura o alimento facilitando o 
trabalho. 
Agora vai para o estômago que quebra as proteínas com ajuda das enzimas. 
Agora ela vai para o intestino delgado que faz absorção dos nutrientes que 
vão para a corrente sanguínea. 
O resto como as fibras que vai para o intestino grosso. 
Agora as vitaminas que estão na corrente sanguínea vão para as células 
gerarem energia. 
Esses processos são ações mecânicas e químicas. 
 

 

Os alunos A10 e A11 (Quadro 55) apresentaram ótimos níveis do 

pensamento com ativação criativa, a possibilidade da análise foi viável  pelo 

cumprimento da ação, cujas características apontavam para um caráter 

generalizado, reduzido e possivelmente automatizado que conduziram os 

alunos na produção criativa, cuja finalidade era externalizar o domínio cognitivo 

que os respectivos alunos possuíam sobre o tema digestão através de uma 

linguagem conceitual sólida.   

 

Quadro 55 - Resultado do cumprimento da ação do indicador ETF3 do aluno 

A5 na aplicação da pesquisa realizada na escola da rede estadual de ensino do 

estado de Roraima no período do 2º bimestre de 2017.   

A10 -  Poema A11- Texto 
Na boca começa a digestão 
Com ações mecânicas iniciando a 
mastigação 
Que também é chamada de trituração. 
 
O bolo alimentar passa o esôfago 
Sendo transportado até o estômago 
 
O estômago irá quebrar  
Os nutrientes em pedaços menores. 
Tudo isso irá ser feito com ações 
químicas  
 
Os nutrientes irão para o intestino 
delgado 
O pâncreas liberará as trabalhadoras... 
 
Os nutrientes serão absorvidos para a 
corrente  
Transportando até as células  
E as células produzirão energia. 

A digestão começa tudo pela boca, 

por quê? Os dentes trituram o 

alimento, as glândulas elas liberam a 

saliva, o bolo alimentar ele desce pro 

esôfago.  

 

O esôfago ele tem ondas peristálticas 

facilita a descida do bolo alimentar, 

desce e ele cai no estômago, o 

estômago ele tem um ácido que 

quebra as proteínas. 

 

O fígado e o pâncreas só ajudam. 
Depois da deglutição o bolo alimentar 
ele vira quimo que cai no intestino 
delgado, o delgado ele absorve os 
nutrientes, as fibras que não foram 
digeridas elas são resíduos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os estudos realizados durante a pesquisa demonstraram a importância 

da utilização das diretrizes que regem a metodologia por Resolução de 

Problemas proposto por Majmutov vinculado a Direção Geral do Ensino 

segundo Talízina e a Formação das Ações por Etapas Mentais que favoreceu 

uma ampla compreensão de como se processou positivamente a assimilação 

do conteúdo Sistema Digestório dos alunos do 8º ano em uma escola da rede 

estadual de ensino do estado de Roraima. 

O questionário diagnóstico permitiu a verificação particular de cada 

aluno sobre o nível de partida que se encontravam em relação ao conteúdo 

Sistema Digestório, o qual apresentou níveis diferenciados em uma escala de 

maior a menor grau de conhecimento sobre o objeto de estudo (sistema 

digestório), possibilitando a análise qualitativa das lacunas de conhecimento, 

incompatibilidades nas informações e contradições evidenciadas nos 

resultados do cumprimento da ação da fase diagnóstica os quais foram 

essenciais para elaboração de objetivos que direcionaram o ensino e a 

construção da base orientadora da ação de cada etapa mental. 

A fase diagnóstica também denominada etapa motivacional foi 

fundamental para ativação cognitiva dos alunos, tirando-os do comodismo 

mental, colocando-os frente a situações problemas que levavam os alunos a 

confrontarem o conhecido e o desconhecido, ou seja, começaram a ter 

percepção das limitações conceituais que tinha em relação ao sistema 

digestório, então esse sentimento de busca promoveu a aceitação pelo ensino 

planejado do objeto de estudo. 

Na etapa materializada a professora teve auxílio recursos midiáticos com 

excelente visualização do sistema digestório e a atuação das enzimas 

digestivas favorecendo a percepção dos fenômenos físicos e químicos 

promovidos na digestão. O cumprimento da ação dessa etapa foi veiculado por 

meio da música “paródia da digestão”, onde os alunos tiveram a ação de cantar 

a paródia relacionando-a com os objetos materializados visualmente 

apresentados em mídia. Os resultados da ação foram positivos, pois os alunos 

apresentaram interesse ao se deparar com a paródia que apresentava os 
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fenômenos ocorridos na digestão tendo em vista a assimilação desencadeada 

pelos recursos materializados utilizados pela professora durante a etapa.  

Na etapa verbalizada os alunos já iniciaram um grau de independência 

no cumprimento da ação, onde dois alunos aceitaram o desafio de explanar e 

apresentar um raciocínio lógico verbalizado do trajeto do alimento e explicar as 

ações mecânicas e químicas processadas durante a digestão. Foi um momento 

importante para aumentar o grau de generalização das propriedades 

essenciais constituídas no conteúdo e na BOA do terceiro tipo. Os resultados 

dessa ação foram satisfatórios, pois não só os alunos que apresentaram 

estavam processando a assimilação dos conceitos da digestão de forma 

consciente, mas sim toda a classe que de certa forma atuava na 

retroalimentação e correção das ações durante método de aprendizagem 

produtivo-prático do ensino problematizador.  

O cumprimento da ação na etapa linguagem externa para si favoreceu a 

análise do grau de generalização em que se encontravam os alunos e a 

percepção do caráter reduzido da ação, onde a professora pode avaliar as 

características primárias e secundárias que era evidenciada na ação de cada 

aluno durante o cumprimento da tarefa, essas características favoreciam o 

avanço no nível de independência cognitiva durante o transito de resolução da 

tarefa pela busca parcial, onde os resultados a cada etapa contribuíam para 

assimilação dos conceitos. Foi percebido que o nível de assimilação continuava 

apresentando resultados diferenciados de assimilação, entretanto o quantitativo 

de alunos que apresentavam resultados satisfatórios aumentava conforme a 

evolução das etapas mentais.  

Na ultima etapa denominada interno ou mental foi possível verificar o 

nível de aprendizagem dos alunos como resultado de toda a direção do ensino 

dentro das teorias abordadas na pesquisa. 

A maioria dos alunos teve um grande avanço na assimilação dos 

conceitos sobre sistema digestório quando comparado com os resultados do 

estado de partida em que se encontravam os alunos. Dos doze alunos 

analisados apenas três tiveram um nível de assimilação baixo, com 

generalização insuficiente das propriedades essenciais e particulares do 

sistema digestório, apresentando caráter não automatizado possivelmente 
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devido à deficiência da redução das ações ou erros na retroalimentação ou 

correção por parte da professora durante o cumprimento das etapas. 

Entretanto nove alunos apresentaram um nível de assimilação 

considerável durante a transição das etapas mentais direcionadas por um 

ensino apresentado base geral de direção organizado e dirigido por métodos 

de ensino e aprendizagem proposto pelo ensino problematizador. 

Os alunos dentro de uma análise qualitativa comparativa desenvolveram 

habilidades de resolução de problemas durante operacionalização das 

questões propostas da atividade final, apresentando solidez na ação, 

pensamento generalizado, automatização e independência cognitiva criativa 

durante o cumprimento das tarefas que exigiam um grau de problemicidade e 

efetividade na resolução de problemas que resultaram na qualidade do ensino 

reflexo de um pensamento criativo moldado durante a transição do 

processamento das etapas mentais. 

 A pesquisa foi fundamental para compreensão das teorias aqui 

abordadas, pois trazem fundamentos sólidos e eficazes para a qualidade de 

ensino resultando na aprendizagem dos alunos durante o processo de 

assimilação dos conceitos. É necessário um maior aprofundamento das teorias 

por parte da pesquisadora para futuras ações pedagógicas, organizando, 

direcionando, corrigindo o processo de ensino tendo como foco a assimilação 

dos conceitos pelos alunos baseado na resolução de problemas. 
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INTRODUÇÃO  
 

O guia lúdico foi desenvolvido com o objetivo de compartilhar as 

experiências vivenciadas durante a pesquisa, do Mestrado Ensino de Ciências, 

que podem contribuir para inovação didática da prática pedagógica de 

professores de ciências que estejam interessados em utilizar a metodologia 

resolução de problemas proposto por Majmutov (1983), o qual apresenta 

diretrizes que traz esclarecimento sobre a atuação do professor durante a 

operacionalização dos níveis de ensino regido por situações problemas que 

contribuem para a aprendizagem dos alunos mediados por métodos que 

podem elevar a qualidade de ensino, desenvolvendo habilidades de 

independência cognitiva do aluno na busca de soluções de problemas, 

formulação de hipóteses, invenções, produções criativas, em fim todas as 

possibilidades que um pensamento criativo possa alcançar. 

Nessa perceptiva propomos algumas atividades que possam auxiliar os 

professores durante o planejamento das aulas relacionadas ao conteúdo 

Sistema Digestório. Para facilitar a compreensão de como se processa a 

assimilação dos conceitos do sistema digestório apresentamos de forma 

simplificada a teoria abordada por Galperin (1975) sobre a formação das ações 

por etapas mentais. As atividades aqui exemplificadas possuem formas que 

refletem características de cada ação e aponta para possíveis graus de 

assimilação dos conceitos pelos alunos. 

Para facilitar todo esse arranjo didático é interessante o conhecimento 

da proposta de Talízina (1988, 2000) sobre a teoria geral da direção, onde 

apresenta diretrizes de direção que envolve todo o processo de ensino desde o 

primeiro momento em que o professor precisará conhecer o estado de partida 

dos alunos sobre determinado assunto, ou seja, o que realmente o aluno sabe 

ou quais suas possíveis dificuldades, a partir dessas informações o professor 

deve avaliar a direção mais propícia para se alcançar os objetivos de ensino 

cujo foco é assimilação do aluno diante do objeto estudado, assegurando os 

passos de cada etapa psíquica fazendo retroalimentação e correção das 

ações.   
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A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM SISTEMA DIGESTÓRIO AUXILIADO 
PELO LÚDICO. 
 
 

A proposta de trabalhar com o lúdico na metodologia resoluções de 

problemas propõe aos professores de ciências ideias simples e acessíveis a 

qualquer professor, que podem ser criadas no próprio ambiente da sala de 

aula, partindo da criatividade tanto dos alunos quanto do professor, como por 

exemplo, trabalhar a criatividade de representação anatômica do sistema 

digestório através de desenhos, utilização de paródias para apresentar 

fenômenos ocorridos durante o processo da digestão, explicações conceituais 

por meio de versos, rimas, e músicas de própria autoria.  

Essas propostas lúdicas estão presentes em algumas das etapas do 

processo de assimilação dos conceitos que são direcionados por um ensino 

problematizador.  

 

PASSO 1: ETAPA MOTIVACIONAL 

 

Essa etapa tem a finalidade de motivar o aluno ao estudo do conteúdo 

sistema digestório e a metodologia resolução de problemas é a força motriz 

que impulsionará o aluno a perceber a necessidade cognitiva que se encontra, 

ou seja, quando esse aluno se deparar com um desafio ou com algo que em 

determinado ponto seja desconhecido, então esse sentimento de sensação de 

“vazio conceitual” e curiosidade pode ativar sua atividade cognitiva e motivá-lo 

ao cumprimento das futuras ações direcionadas pelo professor.  

É indispensável o professor saber em nível que se encontram seus 

alunos sobre determinado tema, pois esse conhecimento é fundamental para a 

construção de objetivos de ensino e nesse caso um diagnóstico seria essencial 

para reconhecer o estado de partida dos alunos sobre o objeto de estudo, e em 

nossa proposta de estudo o objeto é a assimilação de conceitos sobre sistema 

digestório.  
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Atividade I – verificação do nível de partida dos alunos sobre o conteúdo 

sistema digestório. 

 

Objetivo da ação de ensino: Fazer uma análise sobre o nível de 

conhecimento que cada aluno possui sobre o tema sistema digestório, ou seja, 

verificar a existência de conhecimentos e ações cognitivas para a atividade 

planejada, por exemplo, o professor pode avaliar o grau de generalização 

sobre o conteúdo, quer dizer, verificar por meio das informações transcritas 

pelos alunos no diagnóstico o nível de propriedades essenciais que eles 

conhecem sobre o conteúdo. Esta sondagem contribui para o estabelecimento 

de objetivos que delinearão a direção do ensino. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

1. Sabemos que os alimentos são essenciais para a sobrevivência dos 

seres vivos. O que há de tão importante nos alimentos a ponto de 

sermos dependentes deles? 

 

2. O que acontece com os alimentos dentro do nosso corpo?  

   

3. Dentro do nosso corpo existem caminhos diferentes para alimentos 

diferentes? Com base nessa interrogativa responda as questões a 

seguir: 

 

a) Faça uma simulação que você está participando de um lanche cujo 

cardápio é suco de laranja e sanduíche de carne e imagine com 10 

minutos após lanchar tomar um copo de água. Agora descreva o 

trajeto que o suco de laranja, o sanduíche e a água percorrerão em 

seu corpo.  

 

b) Represente em forma de desenho todo o trajeto percorrido de tudo 

que você ingeriu da simulação do lanche até e água. 
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Os resultados do diagnóstico podem variar conforme o nível de 

conhecimento de cada aluno, como exemplificado a seguir. 

 

Figura 1 – nível de partida da aluna x do diagnóstico aplicado na pesquisa. 

Aluna x 

 
Fonte: Atividade realizada por alunos do 8º ano em uma escola estadual da 
rede de ensino pela pesquisadora.  
 

Figura 2 – Nível de partida do aluno Y do diagnóstico aplicado na pesquisa. 

Aluno y 

 

 “Primeiro vem pela garganta depois 

para o fígado depois percorre pelo 

intestino grosso e depois delgado 

depois chega no estômago.” 

 

Fonte: Atividade realizada por alunos do 8º ano em uma escola estadual da 
rede de ensino pela pesquisadora.  
 

Com bases nessas informações o professor irá construir uma base 

orientadora da ação que direcionará o cumprimento da execução das ações 

futuras.  
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É importante ressaltar que o diagnóstico serve de análise também para o 

aluno, mesmo que ele não perceba que está fazendo uma análise, pois a 

situação problema proposta por cada questão irá suscitar um confronto 

cognitivo, quer dizer o aluno vai perceber através da pergunta problema aquilo 

que ele sabe sobre a importante dos alimentos para o nosso corpo e o trajeto 

que eles percorrem durante a digestão e vai ficar evidente aquilo que não sabe 

sobre o conteúdo sistema digestório. 

É nesse momento que surge às lacunas de conhecimento, as 

contradições conceituais e a incompatibilidade de informações que o levará a 

formulação do problema e surgirá então o problema docente, quer dizer, vai 

ficar claro para ele quais os reais problemas cognitivos relacionados ao 

conteúdo ele precisa resolver e para isso ele vai necessitar de bases 

conceituais que serão direcionadas durante todo o processo de ensino e 

assimilação dos conceitos do sistema digestório 

. 

PASSO 2: CONSTRUÇÃO DA BASE ORIENTADORA DA AÇÃO (BOA) 

 

A partir dos resultados do diagnóstico o professor tem mais condições 

para o planejamento dos objetivos de estudo organizando racionalmente as 

atividades cognitivas, que serão desenvolvidas por estágios que transitam do 

meio externo para o interno, ou seja, do material para o mental. 

Nessa etapa o professor vai apresentar o conteúdo de estudo, os alunos 

vão ter clareza dos objetivos das ações com suas respectivas características 

essências e fenômenos particulares presentes em todo o planejamento de 

estudo. 

O professor explica também como se processam as partes da ação: 

orientação, execução e controle, e é o momento de o professor externalizar 

seus conhecimentos buscando meios que motivem os alunos na realização das 

atividades. 

Propomos os seguintes objetivos que englobam propriedades essenciais 

e particulares para o estudo do conteúdo conforme o processamento das 

etapas mentais propostas por Galperin (1976) . 
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OBJETIVOS GERAIS – PROPRIDEDADES ESSÊNCIAIS  
 
 

 Conceituar a digestão de forma ampla como um conjunto de mecanismo 

que permite a transformação de moléculas grandes e complexa em 

moléculas simples e menores denominadas partículas, as quais são 

uteis nas diversas funções metabólicas celulares.  

 Reconhecer movimentos voluntários e involuntários da digestão  

 Diferencias ações mecânicas de ações químicas.  

 Identificar os órgãos envolvidos com a digestão;  

 Reconhecer a importância de todas as etapas da digestão;  

 Conhecer os componentes dos alimentos;  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS – PROPRIEDADES ESPECÍFICAS  
 
 
 

 Reconhecer a função de cada órgão e glândula anexa.  

 Conhecer os diferentes tipos de enzimas e suas respectivas funções.  

 Mudanças de pH para funcionamento das enzimas  

 Diferenciar os processos químicos de simplificação das moléculas de 

nutrientes realizadas pelo estômago, intestino delgado,  

 Entender a anatomia e a função de absorção do intestino delgado  

 Compreender a função do intestino grosso no processo de formação das 

fezes. 

 

PASSO 3: ETAPA MATERIALIZADA  

 

Processa-se a ação na forma material ou materializada, ou seja, os 

alunos cumprem a tarefa na presença de objetos reais ou representativos. 

 A ação proposta pelo guia nessa etapa é a utilização de recurso visual 

em mídia que apresenta o processo da digestão de forma clara enfatizando o 

trabalho das enzimas digestivas (Figura 3) . 
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Figura 3 – vídeo explicativo processo da digestão e o trabalho das enzimas 

digestivas 

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=IAV5jWOyj0Q  

 

O ensino problematizador propõe métodos de ensino e aprendizagem 

para conduzir a direção do ensino nessa primeira etapa o professor pode se 

utilizar dos métodos apresentados no Quadro 1 e também apresenta 

indicadores que averiguam o nível de ensino conforme o Quadro 2.  

 

Quadro 1 – Utilização do método de enzino e aprendizagem no direcionamento 

do ensino problematizador da etapa materializada. 

 

MÉTODO DE ENSINO 

PROFESSOR 

MÉTODO DE APRENDIZAGEM 

ALUNO (docente) 

 

 

Explicativo  

 

Descreve e explica fatos 

que se processam 

durante a digestão de 

forma verbal, visual e 

prática. Orienta a 

assimilação consciente 

dos alunos. 

 

 

Reprodutivo 

 

Compreensão e 

assimilação perceptiva. 

Aplicação correta da 

atividade, reprodução oral 

quando canta a paródia e 

prática quando simula a 

quebra das moléculas no 

recorte dos papeis 

elaborados pela 

professora. 

Fonte:  (MAJMUTOV (1983), com adaptação da pesquisadora). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IAV5jWOyj0Q
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Quadro 2 – Níveis de ensino presentes na etapa materializada. 

NÍVEL DE PROBLEMICIDADE DE ENSINO 

1º Nível – condiciona a atividade reprodutiva do aluno no ato de cantar a 

paródia e simular a quebra das moléculas (ações de acordo com o um 

determinado modelo), é grau mais baixo de independência cognitiva. 

NÍVEL DE EFETIVIDADE DA APRENDIZAGEM 

1º Nível - Menor independência cognitiva na resolução de um problema.  

Assimilam seguindo modelos e juízos do professor. 

NÍVEL DO PENSAMENTO 

1º Nível de ativação corrente não independente 

(relaciona ao primeiro nível de problemicidade e afetividade) percepção da 

explicação do mestre, assimilação de um modelo de ação e as condições de 

uma situação problema, exercícios de caráter reprodutivo oral e prático.  

Fonte: Adaptação da pesquisadora 

 

Na etapa materializada o professor vai fazer a explicação do processo 

da digestão utilizando o vídeo sobre as enzimas logo após irá cantar com os 

alunos a paródia da digestão (Quadro 3) e fará a simulação da quebra dos 

nutrientes usando um esquema de moléculas que serão recortadas em 

unidades menores (Figura 4) conforme a orientação do professor.  

A Boa é generalizada, pois apresenta todas as propriedades essências 

do objeto durante a ação é completa tendo toda a informação suficiente para o 

cumprimento da ação e é preparada pelo professor. 

 

Figura 4 – Representação das moléculas. 
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Fonte: Modelo elaborado pela pesquisadora 

 

Quadro 3 – Paródia da digestão 

Paródia Digestão 
Ritmo: O sapo não lava o pé 

Os passos da digestão  
Na quebra do alimento 
Possuem ações mecânicas 
E enzimas digestivas 
 
Primeiro a mastigação 
Inicia a trituração 
E as glândulas salivares  
Liberando a saliva 
 
Senhora Ptialina 
Quebra logo esse amido 
Em glicoses de duplinhas 
Conhecidas por maltoses. 
 
A mastigação termina 
Começa a deglutição 
Com movimentos 
peristálticos  
Da faringe para o esôfago. 
 
O bolo alimentar  
Vai chegando ao estômago 
Que é rico em suco gástrico  
E enzimas Pepsinas. 
 
Queridas Pepsinas 
Quebrem logo as proteínas 
Em grupinhos pequeninos 
Chamados de peptídeos. 

O quimo então se forma 
É levado ao intestino 
Delgado clama ajuda  
Fígado e pâncreas no auxílio. 
 
O trabalho acelera é hora da 
união 
Suco entérico - intestino 
Bile - fígado 
Pancreático. 
 
As gorduras são transformadas  
Pelos sais biliares  
Em gotículas pequeninas  
Gosta muito dona Lipase. 
 
O pâncreas é amigão 
Liberas três funcionárias 
Amilase quebra amido 
Tripsina proteínas 
E Lipase gordurinhas 
 
As enzimas digestivas  
Quebram tudo em partículas 
Sacarase 
Lactase 
Gosto muito da maltase. 
 
 

Os nutrientes são 
absorvidos  
Nas paredes do Delgado 
Das vilosidades para o 
sangue 
Transportando até as 
células. 
 
As células agradecem 
Esse imenso trabalhão 
Recebem os nutrientes 
E realizam suas funções. 
 
A glicose chega à célula 
Insulina da uma mãozinha 
O trabalho é em conjunto 
Mitocôndria gera energia. 
 
Agora no intestino grosso  
A água é absorvida 
Mais sais minerais e 
vitaminas  
Pra corrente sanguínea 
 
Bactérias intestinais  
Agem na decomposição 
Produzem vitaminas  
E aqueles gasezão. 
 
As fibras, por exemplo,  
Que não foram digeridas 
São resíduos alimentares 
Eliminados no banheiro. 

Fonte: Composição da pesquisadora 
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PASSO 4: ETAPA VERBAL  

 

Os alunos dominam as características dos objetos com o uso da 

memória, distinguem estruturas e características essenciais e a ação é 

realizada na forma falada. 

A proposta da atividade para essa etapa é convidar dois alunos para 

simular o trajeto de um determinado alimento (sugeridos pelo professor ou 

pelos colegas) e pedir para explicar em quais estruturas do sistema digestório 

eles são mais processados, ou seja, quebrados em partículas menores. 

 A ação exige um grau de generalização das propriedades essências 

trabalhada nas etapas anteriores. O cumprimento da ação será com o uso da 

fala e apontando com o dedo (Figura 5) todo o trajeto percorrido pelos 

alimentos indicados. 

 

Figura 5 – Exemplificação do cumprimento da ação da etapa verbal. 

A3 apresenta solução lógica no trajeto do alimento 

  

  

Fonte: Atividade realizada por alunos do 8º ano em uma escola estadual da 
rede de ensino pela pesquisadora.  
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O direcionamento no ensino problematizador está especificado nos 

Quadros 4 e 5 que descrevem o tipo de metodologia usada nessa ação e os 

indicadores do nível de ensino. 

 

Quadro 4 - Utilização do método de enzino e aprendizagem no direcionamento 

do ensino problematizador da etapa verbal. 

MÉTODO DE ENSINO 

PROFESSOR 

MÉTODO DE APRENDIZAGEM 

ALUNO (docente) 

 

Instrutivo

-prático  

 

Direção prática do aluno na 

explanação do trajeto do 

alimento. 

Indica o tipo do trabalho a ser 

desenvolvido. 

 

Produtivo-

prático 

 

Atividade semi 

independente na 

verbalização do 

sistema digestório. 

Fonte: (MAJMUTOV (1983), com adaptação da pesquisadora). 

 

Quadro 5 – Níveis de ensino presentes na etapa verbal. 

NÍVEL DE PROBLEMICIDADE DE ENSINO 

2º Nível – garante a aplicação dos conhecimentos anteriores em uma nova 

situação quando o aluno é colocado para explicar a digestão de determinado 

alimento.   

NÍVEL DE EFETIVIDADE DA APRENDIZAGEM 

2º Nível - O professor cria situação problema quando indica o tipo de alimento 

que irá sofrer a digestão, apresenta aos alunos incorporando-os na busca 

conjunta e nas vias de solução. 

NÍVEL DO PENSAMENTO 

 2º Nível semi independente  

(relacionado ao segundo nível de problemicidade e efetividade) aplicação de 

conhecimentos anteriores em uma situação nova e com a participação dos 

alunos junto com o professor, na busca do modo de solucionar o problema do 

trajeto do alimento indicado pelo professor onde o aluno terá que apresentar 

um raciocínio lógico de quais enzimas irão  ter mais influencia sobre a quebra 

do alimento indicado. 

O predomínio da fala é dos alunos que estão fazendo a exposição, mas toda a 

turma pode colaborar durante o cumprimento da ação.   

Fonte: (MAJMUTOV (1983), com adaptação da pesquisadora). 
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A BOA é generalizada, completa e independente, pois o aluno já tem 

um suporte conceitual das propriedades essenciais computadas nas etapas 

anteriores que compõe de informações suficientes para a busca da solução do 

problema apresentado pelo professor, onde o aluno já possui condições de 

realizar a ação com maior independência cognitiva. O processo de assimilação 

vai se processando conscientemente, as ações vão tendo um caráter 

generalizado e aos poucos vão se reduzindo. 

 

PASSO 5: ETAPA EXTERNO PARA SI  

 

Nessa etapa a ação não tem apoio de nenhum meio físico, todo o 

processo de assimilação está apoiado no campo mental. 

O professor pode levantar novas situações problemas onde o aluno 

terá que apresentar o domínio dos conceitos aplicados nas ações passadas, ou 

seja, a ação deve apresentar um caráter generalizado, se reduzindo mais 

rapidamente no consciente, ou seja, é o processo aonde os conceitos vão 

sendo armazenados mais rapidamente, tipo como se criasse um banco de 

arquivos organizados na mente. Se os alunos estão assimilando os conceitos 

sobre sistema digestório processado em etapas diferenciadas, essas 

informações vão se internalizando cada vez mais e será mais fácil para o aluno 

resolver novos problemas relacionados ao conteúdo. 

 

Proposta de questão:  

 

 Um garotinho falou para seu coleguinha: Quando eu como fico forte, 

porque o alimento produz energia na minha barriga. Identifique o que 

está incorreto nesta afirmativa e explique? 

 

Nessa questão o aluno por descoberta independente irá buscar vias de 

solução aplicando conhecimentos gerais e particulares com possibilidade de 

respostas criativas. Os métodos utilizados e as características dos indicadores 

do ensino problematizado é especificado nos Quadros 6 e 7. 
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Quadro 6 - Utilização do método de enzino e aprendizagem no direcionamento 

do ensino problematizador da etapa externo para si. 

 

MÉTODO DE ENSINO 

PROFESSOR 

MÉTODO DE APRENDIZAGEM 

ALUNO (docente) 

 

 

Explicativo 

motivador 

Explicação parcial das 

tarefas cognitivas para 

assimilação 

independente e novas 

descobertas docente. 

 

 

Busca parcial 

 

Combinam percepção 

das explicações com a 

atividade de busca 

(criativa), transito de 

independência nos 

trabalhos. 

Fonte: (MAJMUTOV (1983), com adaptação da pesquisadora). 

 
 

 

 

Quadro 7 – Níveis de ensino presentes na etapa externo para si. 

NÍVEL DE PROBLEMICIDADE DE ENSINO 

3º Nível – reprodutivo de busca. 

NÍVEL DE EFETIVIDADE DA APRENDIZAGEM 

3º Nível - Formulam problemas sobre a importância dos alimentos e a 

finalidade da digestão. Elevada independência e ativação cognitiva.  

Explicações do professor não predominantes. Realização de trabalhos 

independentes e tarefas cognitivas. 

NÍVEL DO PENSAMENTO 

3º Nível independente  

(relacionado ao terceiro nível de problemicidade e efetividade) realização de 

trabalhos independente do tipo reprodutivo de busca quando o aluno trabalha 

independentemente na aplica os conhecimentos anteriores a situações novas, 

constroem resolvem tarefas de nível médio de complexidade, mediante a 

análise lógica demostra hipóteses, com uma pequena ajuda do mestre, etc. 

Fonte: (MAJMUTOV (1983), com adaptação da pesquisadora). 

 
 

A BOA generalizada, completa e independente, se as etapas se 

processaram corretamente os alunos já possuem um grau de generalização, as 
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informações vão se comprimindo mais rapidamente caminhando para a 

automatização que será consolidada na próxima etapa mental. 

 
PASSO 6: ETAPA INTERNO   

 

Nessa etapa o processo de assimilação chega a um nível elevado de 

automatização, o aluno possui mentalmente as propriedades essenciais 

assimiladas com pensamento generalizado sobre o conteúdo do sistema 

digestório, onde o professor trabalhou todas as propriedades essências durante 

a explicação do conteúdo e a execução das BOAs desenvolvidas. Os alunos já 

possui uma competência de resolver problemas mais elaborados, com maior 

independência cognitiva e ações criativas.  

 

Nessa etapa a proposta do guia sugere a seguinte questão:  

 

 

 

 

As características do ensino problematizador presentes na etapa 

interno está representada nos Quadros 8 e 9. 

 
Quadro 8 - Utilização do método de enzino e aprendizagem no direcionamento 

do ensino problematizador da etapa interno. 

 

MÉTODO DE ENSINO 

PROFESSOR 

MÉTODO DE APRENDIZAGEM 

ALUNO (docente) 

 

 

Motivador  

 

Planeja perguntas e 

tarefas problemicas de 

caráter investigativo. 

Encaminha a atividade 

criativa independente 

de busca 

 
 
 

Busca  
 

Descoberta 

independente para si, 

assimila por planejar 

problema docente, vias 

soluções prática, 

invenções. 

 

Fonte: (MAJMUTOV (1983), com adaptação da pesquisadora). 

 Escreva um verso, rima ou música sobre a importância do sistema digestório, 
usando as palavras do quadro a seguir: 

 
Digestão  - fibras    - célula   - nutrientes  - corrente sanguínea - ação química  
- respiração celular -  enzimas  -   absorção -  energia    -    ação mecânica   
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Quadro 9 – Níveis de ensino presentes na etapa interno. 

NÍVEL DE PROBLEMICIDADE DE ENSINO 

4º Nível – criativo. 

NÍVEL DE EFETIVIDADE DA APRENDIZAGEM 

4º nível -  Plena  independência. 

NÍVEL DO PENSAMENTO 

4º Nível de ativação criativa  

(relacionado ao quarto nível de problemicidade e efetividade) trabalhos 

independentes, imaginação criativa, modos de descobertas novas para resolver 

problemas docentes, generalizações e conclusões independentes, inventos, 

criatividade artística. 

Fonte: (MAJMUTOV (1983), com adaptação da pesquisadora). 

 
 

A BOA é generalizada, completa e independente, os alunos durante a 

execução da ação da atividade criativa irão ter a oportunidade de externalizar 

todo o conteúdo assimilado das etapas passadas confirmando assim a 

potencialidade de um ensino regido por situações problemas, envolvendo 

dinâmicas lúdicas e ações criativas sendo processadas pelas ações mentais do 

processo de assimilação proposto por Galperin . 

Vale a pena ressaltar que em alguns momentos durante o 

processamento das ações será necessário o professor fazer a retroalimentação 

das ações e corrigir alguns pontos de informações desajustadas ou não 

esclarecidas, nessa perspectiva o guia lúdico propõe a utilização de duas 

paródia descritas nos anexos que podem servir de auxílio em alguns desses 

momentos de apoio para o professor e meio de facilitar a assimilação dos 

conceitos por parte dos alunos. 
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ANEXO 1 
 

Paródia de apoio para retroalimentação ou correção sobre os conceitos 
de nutrientes. 
 

Paródia dos nutrientes 
Ritmo: Mariana contra um  

 

 
Carboidratos são açucares  
São glicídios energéticos  
Frutose  
Sacarose  
E glicose  
Massas e docinhos  
O amido é sem dulçor.  
 
Os lipídios são gordinhos  
Óleos, ceras, gordurinhas.  
Função energética e estrutural  
Coco, azeite, ovos, leite integral.  
 
Carne, leite, feijão e ovos.  
Estão ricos em proteínas.  
Que são formadas por aminoácidos  
São plásticas e construtoras  
Queratina e melanina.  
 
Vitaminas reguladoras  
Que ativam certas enzimas  
A; C; D; E; K; B  
Regulam o metabolismo  
Trazendo harmonia.  

 
Cegueira noturna, problemas de pele  
Vitamina A faltando  
D raquitismo  
C escorbuto  
E esterilidade  
K hemorragias  
 
Sais minerais funções variadas  
Fazem regulação osmótica 
Constituem hormônios e hemoglobinas  
Inibem bactérias  
Formam ossos e dentes. 
 
 

Vitaminas, sais e água  
Não precisam ser quebrados 
Pois já são micropartículas 
Apenas absorvidos  
no delgado e grosso. 
 

 

 

Fonte: Composição da Pesquisadora 
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ANEXO 2 

 
Paródia de apoio para retroalimentação ou correção sobre a importância 
dos nutrientes para as células. 
 

Paródia: Respiração celular 
Ritmo: Atirei o pau no gato 

A respi-ra-ção celular aaa...  
É um pro-ce-sso sso  
Que produuz  
Energia aa  
Em nossas célulaaaas  
Com a ajuda de oxigênio e glicose.  
 
A glicose é um dos combustíveeeis  
Geradooor de energia  
É uma partículaaa pequeninaaa  
Resultante do trabalho das enzimas 
digestivas.  
 
Elas são absorvidaaas  
Pela paredeee do delgadooo  
Pra correeente saanguinea  
Que transportam  
Que transportam  
Até as célulasss  

Insulina é um hormônioo  
Produzidoo pelo pâncreaaas  
Facilitaaa  
A entradaa  
Da glicose  
Da glicose  
Em nossas células  
 
Laaa dentro das célulaas  
Mitocôndriaa é o órgãoo responsáveel  
Na produçãao de energia  
Reagindo oxigênio mais glicose.  
 
Finalmente energiaaa  
É produzidaaa  
E resíduooos são liberados  
Gás carbônico e água são eliminados. 

 
Fonte: Composição da pesquisadora. 
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