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Resumo: 

Resultados de várias investigações indicam que os alunos têm uma perceção muito superficial e 

bastante inócua de situações de plágio, o oposto ao que lhes é exigido nas Instituições de Ensino 

Superior. Investigações recentes têm dado conta da necessidade de informar e intervir junto dos 

estudantes do ensino superior para reduzir o plágio não intencional e melhorar a identidade de 

sentido de autoria dos alunos (Pittam et. al, 2009; Kinder, 2011). 

Um dos critérios de avaliação das unidades curriculares dos cursos de Bolonha é a elaboração 

de trabalhos académicos. Neste contexto, com esta investigação pretendeu-se analisar as 

perceções e competências relativas à escrita académica de estudantes do ensino superior e 

determinar a existência de diferenças entre os cursos e anos frequentados sugerindo ações que 

podem ser desenvolvidas pelos docentes, para a diminuição do risco de plágio. Para atingir os 
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objetivos desenvolveu-se um estudo quantitativo, transversal com uma amostra, probabilística 

aleatória simples, representativa dos alunos que, no ano letivo de 2011-2012, frequentaram um 

curso na área da saúde, numa instituição localizada no Interior Norte de Portugal. Para a recolha 

de dados utilizou-se o SAQ (Student Authorship Questionnaire) um instrumento desenvolvido 

por Pittam et al. (2009).  

Tendo em conta os valores médios registados nas seis competências e abordagens à escrita do 

SAQ pode concluir-se que os estudantes possuem níveis de conhecimento e sentido de autoria 

face à escrita acima do moderado e risco de plágio moderado. Os resultados provaram que o 

curso e o ano que os estudantes frequentam são diferenciadores dos níveis de competências e 

abordagens à escrita. A sensibilização dos alunos no sentido de adotarem uma conduta ética, 

bem como a punição de comportamentos incorretos pode contribuir para a diminuição da 

frequência destes fenómenos. 

Palavras-chave: 

Competências de escrita; Ensino Superior; Estudantes, Plágio. 

 

 

1. Introdução 

Os alunos que têm conhecimentos insuficientes a nível dos direitos autorais e das normas de 

citação e referência nos textos académicos podem estar em risco de, involuntariamente, serem 

acusados de plágio durante as suas vidas académicas. MacDonald & Carrol (2006) referem que 

nem todos os alunos quando chegam à Universidade estão preparados no que se refere às 

competências de escrita académica nem detêm os conhecimentos suficientes sobre o plágio, 

referências e citações. O aparecimento e expansão do uso da internet facilitaram o recurso à 

cópia de textos disponíveis no meio virtual fazendo com que o estudante diminuísse o interesse 

pela originalidade da escrita (Estrela et al., 2007). Segundo Sauthier et al. (2011) as 

repercussões das fraudes e plágio podem ter como resultado o descrédito, a reprovação, a perda 

do fomento à pesquisa, a censura ética, entre outras. Resultados de vários estudos de 

investigação indicam que os alunos têm uma perceção muito suave e bastante inócua de 

situações de plágio e das suas consequências, o oposto ao que lhes é exigido nas Instituições de 

Ensino Superior (Ashworth, Bannister & Thorne, 1997). Este facto, aliado ao aumento de 

situações de plágio, constitui um desafio e uma preocupação para as Instituições Superiores 

Académicas. Daí a necessidade de desenvolverem estratégias de ensino e aprendizagem 

específicas de modo a que os alunos, sobretudo os dos primeiros anos de licenciatura, 

compreendam bem a importância de referirem e citarem corretamente nos seus textos 

académicos.  
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As motivações para as fraudes e plágio são numerosas e diversificadas, nomeadamente, 

competitividade, dificuldade de construção de texto científico, deixar para a última hora a 

realização do trabalho, entre outras (Sauthier et al., 2011). O plágio inclui comportamentos 

diversos que vão desde a compra e cópia de trabalhos completos ou secções de livros e artigos, 

passam pelo parafrasear sem referir a fonte (Park, 2003) e vão até à utilização de dados falsos e 

informações falsas, entre outros (Sauthier et al. 2011). A ausência da fonte e do reconhecimento 

da autoria de um texto que se reproduz integralmente ou em parte, a utilização de ideias ou 

trabalhos feitos por outros, bem como a tradução direta de um texto sem mencionar as fontes, 

são ações incompatíveis com o rigor e a honestidade intelectual (Bento, 2011).Nos últimos anos 

tem havido a preocupação por parte de investigadores sociais para compreenderem melhor as 

razões que levam os estudantes universitários a praticarem plágio não intencional e, em 

consequência, desenvolverem-se estratégias para combater essas práticas. Neste sentido, a 

presente investigação tem como objetivos analisar as perceções e competências relativas à 

escrita académica de estudantes do ensino superior que frequentam um curso da área da saúde e 

determinar possíveis diferenças entre os cursos e anos frequentados. 

 

2. Material e métodos 

Foi desenvolvido um estudo quantitativo, transversal com uma amostra, probabilística aleatória 

simples, constituída por 296 alunos do ensino superior público que frequentavam, no ano letivo 

de 2011/2012, um curso na área da saúde numa instituição localizada no Interior Norte de 

Portugal. Do total de respondentes, tal como mostra a tabela 1, 266 eram do género feminino 

(89,9%) e 30 eram do género masculino (10,1%). Tinham idades compreendidas entre os 18 e 

os 40 anos com uma média de idades de 20,9 (DP±3,02). Havia 107 alunos no curso de 

Enfermagem (36,1%), 84 no curso de Dietética (28,4%), 42 no curso de Análises Clínicas e 

Saúde Pública (ACSP) (14,2%), 35 no curso de Farmácia (28,4%) e 28 no curso de 

Gerontologia (9,5%). Todos os alunos frequentavam o 1º ciclo e estavam distribuídos por ano 

como se segue: 61 no 1º ano (20,6%), 86 no 2º ano (29,1%) e 149 no 3º ano (50,4%).  

 
Tabela 1 – Frequências das variáveis: género, curso, ano e idade 

VARIÁVEIS n % 
GÉNERO 
Masculino 
Feminino 

 
30 

266 

 
10,1 
89,9 

CURSO   
ACSP 

Dietética 
Farmácia 

Gerontologia 
Enfermagem 

42 
84 
35 
28 

107 

14,2 
28,4 
11,8 
9,5 

36,1 
ANO 

1º 
 

61 
 

20,6 
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2º 
3º 

86 
149 

29,1 
50,4 

Medidas de tendência central e de dispersão para a idade 
Média=20,9 DP±3,02 Máximo=40 Mínimo=18 

 

Para a recolha de dados foi utilizado o Student Authorship Questionnaire (SAQ) um instrumento 

desenvolvido por Pittam et al. (2009) constituído por 17 afirmações com cinco pontos de 

resposta tipo escala de Likert que vai desde "concordo totalmente" a "discordo totalmente", e 

um item que solicita aos participantes para indicar a proporção de citações ou material retirado 

diretamente a partir de outras fontes colocadas nos seus trabalhos académicos. Pittam et al. 

(2009) distribui estes 18 itens em seis grandes domínios:  

1. Confiança em escrever, constituído por cinco itens, permite medir se o aluno sabe o que 

significa expressar uma ideia através das suas próprias palavras e se está confiante sobre 

a sua escrita. 

2. Compreensão da autoria, constituído por dois itens, possibilita saber se os alunos 

compreendem o que significa ser autor de um trabalho escrito. 

3. Conhecimento para evitar o plágio, constituído por três itens, avalia até que ponto os 

alunos sabem fazer citações e referências e estão confiantes de que não serão acusados 

de plágio. 

4. A abordagem à escrita Top-down, inclui dois itens, mede até que ponto os alunos 

acreditam que a escrita consiste em fazer trabalhos baseados nos próprios pensamentos. 

5. A abordagem à escrita Bottom-up, Inclui dois itens, mede até que ponto os estudantes 

primeiro procuram material e só depois pensam em como organizá-lo. 

6. Abordagem à escrita pragmática, contém quatro itens, mede a proporção de material 

secundário usado pelos estudantes com a intenção de melhorar as suas notas ou 

economizar tempo. 

 

Os primeiros três fatores descrevem aspetos de autoria do estudante designadamente, 

“Confiança em escrever”, “Compreensão da autoria” e “Conhecimento para evitar o plágio” e os 

restantes três fatores descrevem as abordagens da escrita, nomeadamente, “Top-down”, 

“Bottom-up” e “Pragmática”. As seis competências resultam da agregação de itens tal como 

mostra a tabela 2:  

 

Tabela 2 – Agregação das variáveis de acordo com as competências e perceção da escrita 

1. Confiança na escrita 
5. Sei o que quer dizer ser o autor de um trabalho escrito. 
6. Quando faço trabalhos académicos não tenho tempo de escrever tudo por palavras minhas 
12. Sei o que quer dizer escrever um conceito ou uma ideia por palavras minhas. 
15. Sei como escrever as referências das citações e das ideias de outros autores nos meus trabalhos académicos. 
16. Escrever um trabalho académico consiste em procurar e organizar textos retirados de livros, revistas e internet 
num só texto 
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2. Compreensão da escrita 
1. Gosto de escrever por palavras minhas. 
2. Escrever um trabalho académico é fundamentalmente desenvolver uma ideia baseada naquilo que eu penso sobre 
o assunto. 

3. Conhecimento para evitar o plágio 
3. Escrever um trabalho académico é fundamentalmente desenvolver uma ideia baseada naquilo que eu penso sobre 
o assunto. 
4. Tenho confiança de que aquilo que escrevo nos meus trabalhos académicos pareça credível. 
8. Nos trabalhos académicos que faço, consigo identificar as partes que não são escritas por mim. 

4. Abordagem á escrita Top-Down 
7. Para escrever um trabalho académico começo por pensar no que quero dizer e, depois, procuro bibliografia 
relacionada com o tema. 
14. Tenho dificuldade em escrever por palavras minhas, conceitos específicos da minha área de estudo 

5.Abordagem à escrita Botton-Up 
9. Tenho receio de que aquilo que escrevo nos meus trabalhos académicos pareça fraco e pouco credível 
13. Quando tenho de escrever um trabalho, começo por procurar bibliografia que possa incluir e, depois, penso 
como devo organizá-la. 

6.Abordagem à escrita Pragmática 
10. Nunca poderei ser acusado(a) de plágio num trabalho académico escrito. 
11. Tenho melhores notas nos meus trabalhos académicos quando utilizo material retirado diretamente de livros, 
revistas ou internet 
17. Sei quais são as responsabilidades de quem escreve um trabalho académico. 
18. Proporção/percentagem, em média, dos trabalhos académicos que corresponde a partes de textos retiradas 
diretamente de livros, revistas ou internet. 

Fonte: Pittam et al. (2009) 

 

Foram formuladas as seguintes hipóteses de estudo: 

H01: Não existem diferenças nos níveis de competências dos alunos tendo em conta o curso 

frequentado 

H02: A média das competências é igual, independentemente, do ano que frequentam. 

A recolha de dados realizou-se em Janeiro de 2012. O questionário, que foi administrado aos 

alunos em contexto de sala de aula, só foi aplicado, após concedida autorização pelo 

responsável da referida organização de ensino superior. O programa informático utilizado para 

editar e tratar os dados foi o SPSS 18.0 (Statistical Package for Social Sciences). Recorreu-se à 

estatística descritiva, designadamente, cálculo de frequências absolutas e relativas e cálculo de 

medidas de tendência central (Média) e de dispersão (Desvio padrão, Mínimo e Máximo); ao 

cálculo do alfa Cronbach para medir a consistência interna das competências e das abordagens à 

escrita e à aplicação do teste One-Way ANOVA para comparar 3ou mais grupos independentes 

(curso e ano). Para todos os testes estatísticos foi considerado um nível de significância de 5%. 

 

3. Resultados e discussão 

Tal como mostra a tabela 3 a consistência interna registada para cada uma das competências foi 

modesta mas aceitável. O alfa Cronbach, para as competências e abordagens à escrita, variou 

entre 0,531 a 0,773 registando valores de confiabilidade interna aceitáveis (Pestana & Gageiro, 

2005; Pittam et al., 2009). De acordo com Pittam et al. (2009) e Kinder & Elander (2011) para 

os domínios 1, 2, 3 e 4, pontuações mais elevadas indicam maior sentido de identidade de 
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autoria e menor risco de plágio intencional. Para os domínios 5 e 6, pontuações mais altas 

indicam menor sentido de identidade de autoria e maior risco de plágio intencional. Pela leitura 

tabela 3, pode ver-se que todas as competências e abordagens à escrita registam valores acima 

do valor médio (3,0), designadamente, “Confiança na escrita” (Média=3,64; DP±0,430), 

“compreensão de autoria” (Média=3,73; DP±0,634), “Conhecimento para evitar o plágio” 

(Média=3,76; DP±0,502), abordagem à escrita “Top-down” (Média=3,31; DP±0,687), 

abordagem à escrita “Button-up” (Média= 3,40, DP±0,423) a abordagem “Pragmática” 

(Média=3,15; DP±0,419). Face a estes resultados pode concluir-se que os estudantes 

manifestam competências face à escrita com sentido de autoria acima do moderado e risco de 

plágio moderado.  

 

Tabela 3 - Média, DP e Alfa Cronbach das Competências e abordagens à escrita 
Competências e abordagens à 
escrita 

Média DP Alfa Cronbach 

1. Confiança na escrita 3,64 0,430 0,551 

2. Compreensão de autoria 3,73 0,634 0,773 

3. Conhecimento para evitar o plágio 3,76 0,502 0,613 

4. Abordagem à escrita Top-down 3,31 0,687 0,713 

5. Abordagem à escrita Botton-up 3,40 0,423 0,580 

6. Abordagem à escrita pragmática 3,15 0,419 0,531 
 

Tendo em conta o curso, analisando a tabela 4e a figura 1, registaram-se diferenças nas 

competências “Confiança na escrita” (p=0,046<0,05) e “Conhecimento para evitar o plágio” 

(p=0,034<0,01). São os alunos do curso de Enfermagem os que percecionam competências mais 

elevadas, isto é, são os que, no seu entender, melhor sabem expressar uma ideia por próprias 

palavras e os que melhor sabem fazer citações e referências. Foram também registadas 

diferenças na abordagem “Pragmática” (p=0,009<0,05). São os alunos de Gerontologia os que 

utilizam em maior proporção material secundário usado com a intenção de melhorar as suas 

notas ou economizar tempo. 

 
Tabela 4 - Resultados do teste One-Way ANOVA: comparação das competências por curso e ano  

Competências e abordagens à escrita Curso Ano  
F p F p 

1. Confiança na escrita 1,502 0,046* 2,459 0,428 
2. Compreensão de autoria 0,515 0,166 1,632 0,054 
3. Conhecimento para evitar o plágio 0,801 0,034* 2,649 0,450 
4. Abordagem à escrita Top-down 3,524 0,415 0,988 0,031* 
5. Abordagem à escrita Botton-up 3,429 0,200 1,506 0,034* 
6. Abordagem à escrita pragmática 3,840 0,009* 3,471 0,023* 

* Existem diferenças estatisticamente significativas para nível de significância de 5% 

 



186 

 

No que diz respeito ao ano que os estudantes frequentam, foram identificadas diferenças 

estatisticamente significativas nas abordagens à escrita “Top-down” (p=0,031<0,05), “Button-

up” (p=0,034<0,05) e “Pragmática” (p=0,023<0,05). São os estudantes do 2º ano os que mais 

conhecimentos possuem sobre como evitar o plágio (Média=3,81), os que mais confiança têm 

na sua escrita (Média=3,70), os que mais acreditam que a escrita consiste em fazer trabalhos 

baseados nos próprios pensamentos (Média=3,44) e por isso são os que usam em menos 

proporção material secundário com a intenção de melhorar as suas notas ou economizar tempo 

(Média=3,56) (ver tabela 4 e figura 2). 

 

Figura 1 – Valores médios das competências e das abordagens à escrita por curso 
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Figura 2 – Valores médios das competências e abordagens à escrita por ano académico 
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4. Conclusões 

Participaram neste estudo296 estudantes distribuídos por cinco cursos, do 1º ciclo, da área da 

saúde. A maioria do género feminino (89,9%) e tinham idades compreendidas entre os 18 e os 

40 anos com uma média de idades de 20,9 anos (DP±3,02). Na recolha de dados foi utilizado o 

SAQ, uma escala que na opinião de Pittam et al. (2009) mede as crenças dos estudantes e as 

atitudes à autoria da escrita académica. Tendo em conta os valores médios das competências e 

abordagens à escrita, verificou-se que os que os estudantes manifestam competências acima do 

moderado face à escrita, com sentido de autoria moderado e risco de plágio intencional 

moderado. Nesta investigação os alunos mostraram possuir níveis acima da média nas 

competências “Confiança na escrita” (Média=3,64; DP±0,430), “Compreensão de autoria” 

(Média=3,73; DP±0,634) e “Conhecimento para evitar o plágio” (Média=3,76; DP±0,502). No 

que diz respeito às abordagens à escrita “Top-down” (Média=3,31; DP±0,687), “Button-up” 

(Média= 3,40, DP±0,423) e “Pragmática” (Média=3,15; DP±0,419) os níveis registados foram 

moderados. Os resultados do teste One-Way ANOVA provaram que o curso e o ano que os 

estudantes frequentam são diferenciadores dos níveis de competências e abordagens à escrita. 

São os alunos que frequentam o 2º ano e o curso de Enfermagem os que registam níveis mais 

elevados nestas duas competências.  

Os resultados desta investigação indicam que os alunos têm uma boa perceção sobre o plágio e 

as suas consequências, contudo, a sobrecarga de trabalhos e a ocorrência de situações de plágio 

sem qualquer punição faz com que a propensão à fraude aumente. Neste sentido, a 
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sensibilização dos alunos no sentido de adotarem uma conduta ética, bem como a punição de 

comportamentos incorretos pode contribuir para a diminuição da frequência destes fenómenos. 
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Resumo: 

Esta pesquisa se refere a um estudo vinculado à formação e profissionalização docente, no que 

diz respeito às estratégias de ensino utilizadas na sala de aula do ensino superior com conceitos 

da área de Ciências, objeto de estudo e de discussão do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, na linha de Formação e Profissionalização Docente da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - Brasil. A investigação se refere ao processo de apropriação, pelos professores 

dos anos iniciais, da habilidade para planejar situações de ensino de conceitos científicos com os 

procedimentos lógicos da definição e da identificação. Os professores dos anos iniciais do 

ensino básico que participaram da investigação faziam parte do Programa de Qualificação 

Profissional para a Educação Básica (PROBÁSICA): eram alunos do curso de Pedagogia-

Licenciatura Plena.  Partiu-se do pressuposto de que planejar o ensino de qualquer área do 

conhecimento no ensino básico é parte de um saber especializado e o uso dos procedimentos 

iniciais do pensamento lógico faz parte do saber docente para ensinar os conceitos científicos 

caracterizados pelas propriedades essenciais. Na formação dos professores do ensino básico, 

anos iniciais, até então, não eram incluídos no currículo determinados saberes que são 

necessários à formação de um ou outro tipo conceito, restando aos professores a alternativa de 

ignorar que a escola também forma o pensamento lógico dos alunos para estabelecer relações 

com o conhecimento.  O ponto de partida da investigação foi o nível inicial e espontâneo da 

habilidade dos professores para planejar os conceitos no ensino de ciências naturais. A matriz 

teórica foi a perspectiva histórico-cultural, com a formação de conceitos, segundo  Vygotsky,   e 

a zona de desenvolvimento potencial na educação de adultos; com a teoria da atividade, de 

Leontiev; a teoria da formação por etapas das ações mentais, de Galperin;  e a formação do 

pensamento lógico na atividade de ensino-aprendizagem de conceitos científicos, segundo 

Talízina (1986), entre outros autores que fundamentaram a pesquisa, inclusive  investigações 

anteriores de Otomara Pacheco (1989) e Beltrán Núñez (1994). A metodologia adotada 

compreendeu três etapas: diagnóstico inicial, formação da habilidade segundo o sistema 

didático, diagnóstico final.   Como instrumento de coleta de dados, foram usados planos de 

ensino, em cada etapa, e os diários de aulas. Foram criadas grelhas de análise, e os dados 

receberam um tratamento qualitativo com apoio quantitativo, com registro dos percentuais 

relacionados com os níveis de aprendizagem alcançados pelos professores. A pesquisa tem 

relevância para fazer uma reflexão do modo de trabalho pedagógico no ensino superior, que 

pode contribuir para os professores reconstruírem seus esquemas de ação, suas atitudes e seus 

saberes. A pertinência está na busca da profissionalidade docente a partir de novas estratégias de 

ação. No que diz respeito à produção na área da formação e profissionalização docente, o 

trabalho refletiu sobre o modo como o ensino superior pode contribuir para a mudança de nível 
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dos saberes dos professores para uma melhor formação profissional. 

Palavras-chave: 

Ensino-aprendizagem. Conceitos. Procedimentos iniciais do pensamento lógico. Atividade. 

Saberes. Habilidades.  

 

 

1 Introdução  

No Brasil, os professores do ensino fundamental dos anos iniciais que não tinham formação em 

nível superior até o final dos anos 90 foram incentivados pela política nacional de educação a 

completar a formação em cursos universitários nas universidades públicas brasileiras.  

Assim, no estado do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), através do Departamento de Educação, elaborou o Programa de Formação e 

Qualificação de Profissional para a Educação Básica (PROBASICA). Os pré-requisitos para 

participar da seleção e ingressar nesse programa de formação eram a condição de ser docente 

atuando na rede pública de ensino básico e realizar provas de avaliação de conhecimentos. 

Cumpridos esses requisitos e tendo alcançado sucesso na seleção, vários grupos de professores 

foram ingressando no curso superior, com diferenciados anos de ensino na Educação Básica. 

Parte desses professores alcançaram a sua formação no curso de Pedagogia - Licenciatura Plena. 

Falar da formação de professores dos anos iniciais do ensino básico no curso de Pedagogia da 

UFRN leva a explicitar-se que essa formação é direcionada aos professores polivalentes. E, 

nesse contexto do PROBASICA, a disciplina Prática de Ensino foi escolhida, para o 

desenvolvimento desta pesquisa, focando-se a área de Ciências Naturais, nos primeiros cinco 

anos do ensino fundamental. Mas o que, realmente, se investigou? O estudo centrou-se na 

aprendizagem dos professores, no processo formativo, para se apropriarem da habilidade de 

planejar situações de ensino de conceitos cientificos com os procedimentos da definição e da 

identificação, registrando-se os níveis alcançados. 

A investigação foi realizada com o objetivo de estudar o processo de apropriação dessa 

habilidade, pelos professores, segundo a perspectiva histórico-cultural, de Vygotsky (2001); a 

teoria da atividade, de Leontiev (1985, 1993); e a teoria de assimilação por etapas mentais, de  

Galperin (1986).  

Foram adotados, como referência os seguintes indicadores qualitativos: nível de consciência, 

nível de generalização e nível de independência. 

A pesquisa foi desenvolvida com 14 professores, obedecendo à disponibilidade dos formandos, 

o seu interesse e a sua escolha pela área de Ciências Naturais para o desenvolvimento da Prática 



192 

 

de Ensino. A investigação compreendeu três etapas - antes, durante e depois do processo 

formativo - Como se observa no quadro 1, a seguir.  

 

ETAPAS DA 
PESQUISA  

CONTROLE DO 
PROCESSO 

FORMATIVO 

CICLO DO PROCESSO DE 
ENSINO-

APRENDIZAGEM  

FUNÇÃO EDUCATIVA 

ETAPA 1  Controle inicial: 

 diagnóstico inicial 

 
Antecedente do processo de 

aprendizagem 

Analisar o ponto de partida do 
ensino-aprendizagem. 

Quadro 1 –  Tipos de controle no processo de apropriação da habilidade de planejar situações de 
ensino. Fonte: Talízina (1987); Núñez & Pacheco (1998). 

 
Continuação  
 

ETAPAS DA 
PESQUISA  

CONTROLE DO 
PROCESSO 

FORMATIVO 

CICLO DO PROCESSO 
DE ENSINO-

APRENDIZAGEM  

FUNÇÃO EDUCATIVA 

ETAPA 2  
 

Controle 
sistemático:  
 
acompanhamento de 
cada operação da 
resolução das 
atividades, tendo em 
vista a forma como 
cada uma é  
realizada 

Plano material ou 

materializada 

Organizar o processo de 
apropriação da atividade 
proposta, para garantir ajuda 
material. 

 

Plano da linguagem 

No plano linguistico: 
transformação com ajuda da 
atividade em uma forma 
qualitativamente nova. 

Plano mental Desenvolvimento da atividade 
em nível mental. 

ETAPA 3  Controle sobre a 
resposta: diagnóstico 
final 

Depois do processo de 
aprendizagem 

Analisar se o desenvolvimento 
da atividade está em um nível 
consciente. 

Quadro 1 –  Tipos de controle no processo de apropriação da habilidade de planejar situações de 
ensino. Fonte: Talízina (1987); Núñez & Pacheco (1998). 

 
 
O estudo durou três semestres formativos, sendo um deles na disciplina Ensino de Ciências 

Físicas, Químicas e Biológicas I e um na de Ensino de Ciências Físicas, Químicas e Biológicas 

II. Antes de qualquer processo formativo, foi feito o diagnóstico de 80 professores formados, 

pertencentes às duas turmas de Pedagogia do PROBASICA na região de Ceará-Mirim-

RN/Brasil, as quais tinham como professora a investigadora desta pesquisa.  

No ensino de Ciências Físicas, Químicas e Biológicas I e II, ainda não se tinha conhecimento de 

quais professores formandos participariam da parte final da pesquisa (na disciplina da prática), 

mas foram realizados um questionário, para caracterização do total dos professores, e um 

diagnóstico inicial dos saberes sobre os procedimentos iniciais do pensamento lógico e da 

habilidade de planejar situações de ensino com a definição de conceitos e com a identificação de 

elementos pertencentes aos ditos conceitos.  

Durante o processo formativo nas disciplinas de Ciências Físicas, Quimicas e Biológicas I e II, 

foram sendo relacionadas as teorias que historicamente vêm fundamentando o ensino de 
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ciências, os conhecimentos conceituais vinculados aos conteúdos de ensino escolar nos 

diferentes níveis de escolarização até o quinto ano do ensino fundamental (básico).  

O controle inicial se referiu à habilidade de planejar o ensino de ciências com os procedimentos 

lógicos, depois de os professores formandos terem passado por um processo de aprendizagem 

dos conhecimentos relacionados com as diferentes epistemologias que fundamentavam o ensino 

de Ciências Naturais e os conceitos que faziam parte do currículo escolar.  

As atividades diagnósticas foram realizadas como é descrito a seguir. Na primeira atividade, os 

professores planejaram sem nenhuma orientação, para se analisar quais procedimentos lógicos 

que eram utilizados na atividade de planejamento e como esses procedimentos eram incluídos 

na orientação do ensino-aprendizagem dos alunos dos anos iniciais. Na segunda atividade, eles 

receberam a diretriz de incluir o procedimento da definição e o da identificação no planejamento 

de uma aula-passeio em uma feira livre e para dar continuidade ao estudo em sala de aula. 

Na segunda etapa, esses documentos (planos de aulas) foram selecionados, mas somente os 

planos dos 14 professores que fizeram parte da pesquisa. Os registros da exposição e explicação 

dos professores,  também foram retomados para serem submetidos a uma análise da 

participação, interação e saberes dos docentes da pesquisa.  

Na segunda etapa da investigação, as atividades se concentraram com vinte professores que 

fizeram parte da disciplina Prática de Ensino. Destes, somente 14 participaram efetivamente da 

pesquisa, mas todos fizeram parte da experiência formativa, que teve como base o sistema 

didático que incluiu: motivação inicial para a aprendizagem docente; o estabelecimento da base 

orientadora da ação; o planejamento, segundo a forma da ação (que ocorreu no plano material 

ou materializado, no plano da linguagem e no plano mental). Na terceira etapa, foi feito o 

diagnóstico final, para se analisar o nível de aprendizagem e desenvolvimento alcançado por 

cada professor na atividade do planejamento do ensino de conceitos via procedimentos da 

definição e da identificação.  

Para a análise dos dados, tomou-se como referência as categorias do plano de aula e grelhas 

com categorias indicadoras dos níveis de aprendizagem alcançados pelos professores 

participantes da pesquisa. 

O aprendizado dos professores das séries iniciais do ensino fundamental, para planejar situações 

ensino de conceitos científicos segundo as propriedades necessárias e suficientes49, pressupôs os 

procedimentos iniciais do pensamento lógico, que foram sistematizados no processo formativo.  

                                                      
49 Propriedades necessárias são aquelas invariáveis. Se faltar pelo menos uma, não se pode afirmar que o 
objeto pertença ao conceito dado. Propriedade suficiente é toda e qualquer propriedade cuja presença 
basta para se afirmar que o objeto pertence ao conceito dado.  
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2 Questões teóricas da pesquisa 

2.1  Reflexões sobre o planejamento de situações de ensino de conceitos  

Pressupõe-se que, no planejamento do ensino de conceitos científicos na educação básica, os 

professores tenham clareza sobre como planejar um plano de aula e saibam estabelecer ligações 

coerentes entre objetivos, conteúdos, estratégias de ensino, controle e avaliação da 

aprendizagem.  É preciso que os formadores entendam que, se não houver uma formação 

profissional direcionada a esse fim, resta aos professores realizarem a atividade de planejamento 

espontaneamente, com base em sua intuição e no senso comum, o que reflete na prática do 

ensino conceitual de forma negativa.  

Na atividade de ensino, segundo Talízina (1987), Pacheco (1989), Núñez e Pacheco (1994) e 

Zilberstein (2000), os procedimentos lógicos são estratégias mentais para o processo de 

assimilação dos conceitos científicos. Para viabilizar a aprendizagem, pelos professores, desse 

tipo de planejamento visando ao ensino na sala de aula, é necessário contribuir para níveis 

satisfatórios de consciência, generalização e independência e potencializar a aprendizagem dos 

professores com uma orientação para seu desenvolvimento profissional.  

 

2.2 Aprendizagem docente na persperctiva do enfoque histórico-cultural  

Na perspectiva da teoria de Vygotsky (2000, 2001), a aprendizagem está diretamente ligada ao 

ensino, que tem a função de educar, visando proporcionar a apropriação da cultura. Nessa 

perspectiva, entende-se que a aprendizagem dos professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental está relacionada à sistematização de saberes da profissão docente. Na área de 

planejamento de ensino de conceitos, faz-se necessária a aquisição da habilidade de planejar a 

definição de conceitos e a identificação de elementos pertencentes a tais conceitos, objetivando 

a esse tipo de atividade de ensino-aprendizagem de forma consciente. 

Refletindo-se ainda sobre o que seja aprendizagem, nessa perspectiva, a aprendizagem é 

concebida como uma atividade social, mediada e de apropriação da cultura, historicamente 

elaborada pelas gerações antecedentes (2000, 2001), que promove a apropriação dos 

conhecimentos, habilidades e hábitos, contextualizados em condições de interação social, sob a 

influência de aspectos histórico-culturais. 

Alguns aspectos da aprendizagem de conceitos, na perspectiva vygotskyana, integram a 

atividade de planejamento e de ensino dos professores,  como são os fundamentos. Entre esses 

aspectos, destaca-se a relação entre conceitos espontâneos e conceitos científicos. Os conceitos 

espontâneos tornam-se base de apropriação dos conceitos científicos que estabelece uma relação 

entre processos externos e processos internos mediante a internalização de signos culturais, para 

se gerar uma autorregulação das ações mentais (Sanz Cabrera; Rodriguez Perez, 2000).  



195 

 

É importante que os professores fiquem cientes de que o aprendizado dos conceitos espontâneos 

é adquirido mediante uma relação espontânea estabelecida diretamente com os objetos reais e 

que, para isso, o planejamento é dispensável, dado que o sujeito da aprendizagem se fixa em 

qualquer propriedade do objeto apreciado e observável. Desse modo, a propriedade pode ser 

essencial ou não: é uma assimilação via ensaio e erro. 

Na aprendizagem de conceitos científicos, que é de responsabilidade da escola, supõe-se que os 

professores estejam preparados para incluir em seus planejamentos os conceitos, respeitando as 

regras lógicas da formação destes, sendo na organização dos conceitos, a relação de 

coordenação e subordinação, por fazerem parte de um sistema. Quando se trata de formar 

conceitos pelas propriedades necessárias e suficientes50, a definição e a identificação são 

procedimentos lógicos que antecedem a classificação. 

Com essa compreensão, o processo de aprendizagem dos professores para o ensino de  

conceitos não se reduz apenas a incluir os procedimentos adequados em seus planejamentos, 

mas está relacionado a elementos psicológicos, ou seja, à disposição de reaprender uma 

atividade que eles já vinham desenvolvendo há muito tempo de uma maneira diferente daquela 

proposta nessa relação de ensino-aprendizagem no contexto formativo. Para isso, eles têm que 

abrir mão do que lhe dá certeza, para realizar uma nova atividade, com maior nível de exigência 

e profissionalidade. Nesse processo entra, então, o interesse, a motivação e, muitas vezes, outros 

aspectos emocionais e afetivos. 

Vygotsky (2001) faz referência à aprendizagem de pessoas adultas, considerando-as  com uma 

elevadíssima capacidade de aprendizagem. A zona do desenvolvimento potencial e a zona do 

desenvolvimento imediato também são inerentes ao aprendizado de adultos, relacionando-se aos 

esforços para a execução das ações. No caso dos professores, em relação à habilidade de 

planejar, constataram-se os níveis iniciais e novos níveis, alcançados no processo formativo. Os 

adultos têm uma aprendizagem voltada para metas comuns, que  favorece a interação entre as 

opiniões, as ações, o autocontrole, o controle, a valorização coletiva e a motivação para 

aprender (Zilberstein, 2000). 

A aprendizagem dos professores também pode ser percebida na perspectiva da teoria da 

atividade de Leontiev (1993), inserindo-se na lógica de qualquer atividade humana com um 

objeto material. Inicialmente, a aprendizagem aparece como independente do sujeito, como 

produto cultural; somente depois, dá-se por intermédio da objetivação, a qual dereciona a 

atividade humana. 

                                                      
50  O conceito definido pelas propriedades necessárias e suficientes é aquele em que as propiedades estão 
presentes no próprio objeto a que o conceito se relaciona. 
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Esse fundamento no modo de organização do processo de aprendizagem pressupõe: que o 

sujeito seja sempre ativo; que a relação entre os sujeitos seja a transmissão da experiência 

cultural, e a atividade de apropriação seja intencional e planejada; que a formação das 

capacidades humanas dá-se por intermédio da apropriação da cultura, na relação mediadora 

entre o processo histórico da formação humana e a formação individual, como resultado da 

atividade prática (social).  

Levando-se em conta a teoria de atividade de Leontiev (1985, 1993), o aprendizado docente tem 

como ponto de partida a atividade concreta de ensino. Ou seja, os avanços ocorridos no 

planejamento e no conceito da didática (objetivos, conteúdos, métodos, procedimentos e 

avaliação) emergem no contexto formativo como resultado da história social, dos avanços da 

atividade de transmissão da experiência social do conhecimento na área da profissão docente.  

Outros sim, a teoria de assimilação de Galperin (1986) também pode refletir sobre o processo de 

aprendizagem dos professores, considerando-se que, para a apropriação de uma atividade nova, 

tem-se como base um ciclo cognoscitivo, que tem como ideia principal a formação planejada, 

por etapas, das ações mentais, a qual compreende os seguintes momentos: a etapa motivacional, 

o estabelecimento do esquema da base orientadora da ação (BOA), e as etapas da formação da 

ação – no plano material ou materializado, no plano da linguagem e no plano mental.  

 

2.3 Organização do ensino segundo o sistema didático  

A organização do sistema didático pressupõe uma atividade de ensino cujo método de trabalho 

com os professores formandos permite alcançar os objetivos propostos. O sistema didático, 

nesta pesquisa, compreende, de modo geral, os princípios necessários ao desenvolvimento do 

processo de ensino para viabilizar a aprendizagem da habilidade de planejar situações de ensino 

com os procedimentos lógicos da definição e da identificação.  

Na perspectiva histórico-cultural, os princípios didáticos são fundamentos para a orientação da 

atividade de ensino por meio de regularidades gerais que emanam da teoria do conhecimento 

(Núñez & Pacheco, 1987; Vargas Giménez & Hernández Falcón, 2006).  

Os pricipios didáticos são necessários aos diversos níveis do ensino. Neste caso, no nível 

superior, foram direcionados para os aspectos essenciais à determinação dos conteúdos, dos 

métodos e das estratégias de ensino para a aprendizagem de professores dos anos iniciais do 

ensino básico. Segundo Núñez e Pacheco (1987), a determinação do sistema dos princípios 

didáticos varia de acordo com os objetivos, o desenvolvimento social e as teorias que 

fundamentam a atividade de ensino.  

Segundo Klingberg (1976), Vargas Giménez e Hernández Falcón (2006), os principios são 

originados de leis gerais e objetivos da educação, para a estruturação dos conteúdos, da 
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organização e dos métodos de ensino-aprendizagem. Nesta pesquisa, os princípios foram 

baseados em conhecimentos da profissão docente, a fim de se orientar teoricamente a execução 

do processo educativo como a organização da atividade de ensino para a aprendizagem 

necessária à elaboração de planos de aulas e meios de ensino.  

Davidov (1985) concebe os princípios como categorias didáticas capazes de definir os métodos 

de aplicação das leis de ensino relacionadas aos objetivos da educação. Com essa compreensão, 

foram escolhidos os seguintes princípios, discutidos no campo da formação docente por 

Klingberg (1976), Vargas Giménez e Hernández Falcón (2006), entre outros: o princípio do 

caráter científico do ensino; o do caráter objetal; o do caráter ativo, consciente e independente; o 

da generalização dos conhecimentos, todos direcionados aos objetivos da pesquisa.  

 

2.3.1 Princípio do caráter científico do ensino  

O caráter científico do ensino diz respeito aos avanços no campo da profissionalização docente, 

que leva em consideração: as novas exigências que se incluem como referência para a formação; 

os conhecimentos e habilidades; as estratégias e os métodos de ensino, os quais ajudam no 

desenvolvimento de níveis mais elevados da atividade docente. 

Segundo Tardif (2002), a Ciência e a Tecnologia condicionam as relações sociais e por elas são 

condicionadas. Tais relações conduzem à formação de valores vinculados às atitudes 

profissionais a qual assegura a atuação com base nos conhecimentos da profissão, e é diferente 

da cientifização e da tecnoligização da pedagogia, que separam o trabalho intelectual do 

profissional. A nova tendência científica diz respeito ao caráter do ensino no contexto 

formativo, que cumpre com seu papel de formação profissional como nova possibilidade de 

profissionalidade docente.  

 

2.3.2 Princípio do papel objetal 

No processo de ensino no contexto da formação docente, o caráter objetal relaciona-se com as 

ações escolhidas a fim de contribuírem para a aprendizagem dos professores para desenvolver 

atividades inerentes a sua atividade de ensino. No que se refere ao ensino de conceitos, esse 

princípio diz respeito às ações específicas que são utilizadas como objeto de ensino para revelar 

o conteúdo dos conceitos que se pretende formar.  

2.3.3 Princípio do caráter ativo, consciente e independente 

Para planejar situações de ensino de conceitos incluindo a definição e a identificação, os 

professores devem ter em mente as seguinte atividades: a) escolher as ações inerentes às 

situações de ensino para a definição de conceitos e a identificação de elementos pertencentes 
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aos conceitos em formação; b) elaborar uma orientação para o planejamento de forma 

generalizada; c) planejar situações de ensino de conceitos, com base nas regras lógica da 

definição  e da identificação.  

Na perspectiva de Talízina (1987, 1988), o ensino de conceitos se transforma em uma ação 

consciente e independente por intermédio da compreensão da atividade com os conceitos 

científicos, considerando-se não somente os conteúdos específicos, mas também os conteúdos 

gerais (procedimentos iniciais do pensamento lógico), dentre os demais procedimentos 

necessários à formação de conceitos. 

 

2.3.3 Princípio da generalização dos conhecimentos 

Nas dicussões de Vargas Giménez; Hernández Falcón (2006), esse princípio orienta os docentes 

para desenvolverem uma atividade sólida, incluindo as habilidades, os conhecimentos e os 

hábitos, nesse sentido, o planejamento de situações de ensino assegura a potencialidade 

cognoscitiva, o pensamento produtivo, criativo e o desenvolvimento do pensamneto lógico. 

Para planejar uma atividade, os professores precisam criar uma orientação de forma 

generalizada, para evitar ensaio e erro e objetivar o desenvolvimento da habilidade pelo sistema 

de ações e operações. Na execução, a elaboração do plano de ensino dá-se pelo processo de 

comunicação, de compreensão e pela aplicação dos conhecimentos que integram a atividade de 

planejamento nas diferentes etapas da ação – plano material ou materializado, plano da 

linguagem e plano mental. No controle, há possibilidade de se avaliar o processo de orientação. 

Comparando-se os resultados, avaliando-se o desenvolvimento da proposta inicialmente, 

durante o processo e no final, obtêm-se os indicadores qualitativos, com a finalidade de se 

elaborarem novas orientações e desencadear-se um próximo ciclo formativo, em um nível maior 

de complexidade. 

 

3 Resultados do processo formativo  

Para a análise dos níveis da habilidade dos professores para planejar situações de ensino de 

conceitos com a definição e a identificação, as atividades diagnosticadas tiveram como 

referência as seguintes categorias: dominar os conceitos da área disciplinar contemplada no 

planejamento; dominar o conhecimento referente à formação de conceitos e os conteúdos 

específicos; saber utilizar os procedimentos da definição e da identificação em situações de 

ensino; saber relacionar de forma consciente as categorias do planejamento (formular objetivos 

relacionados com a escolha dos conteúdos e com a organização das estratégias de ensino); 

escolher recursos didáticos que proporcionem as operações vinculadas às ações; propor o 
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controle da aprendizagem expressando a forma como os professores acompanham o 

aprendizado; e revelar um tipo avaliação que expresse os resultados previamente esperados. 

Durante o processo formativo, os resultados da pesquisa foram parciais. Somente no diagnóstico 

referente à etapa mental se apresentaram os resultados finais, quanto ao nível de apropriação da 

habilidade de planejar situações de ensino para a definição de conceitos e para a identificação de 

objetos.  

No processo de formação, as primeiras atividades realizadas pelos professores se constituiram 

no aprofundando do conhecimento necessário ao ensino de conceitos e a construção da ficha 1 e 

2, com a base orientadora da ação (BOA), para ajudar na elaboração dos planos de aula. Ver 

quadro 2 e 3.  

 

CATEGORIAS DIDÁTICAS PLANEJAMENTO 
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Objetivos: a formulação é feita em 
função do procedimento a ser 
trabalhado. Inclui o conceito de Ciências 
Naturais relacionado ao procedimento 
lógico da definição.  

Conteúdo: Conceito e procedimento 
lógico da definição. 

 

 

Estratégias de ensino: modo como se 
desenvolve a atividade com o conceito, 
em função do procedimento lógico 
trabalhado, acompanhada do conjunto de 
ações pressupostas pelo procedimento.  

 

 

 

Recursos didáticos: material ou 
instrumentos utilizados para se  ensinar 
a definir os conceitos.  

 

Controle: organização de situações de 
ensino e acompanhamento de  como os 
alunos desenvolvem a ação, antes e 
durante o processo de ensino. Análise da 
compreensão, do nível da habilidade 
para resolver problemas, dos valores e 
das atitudes.  

  

Avaliação: realização de atividades em 
função dos objetivos propostos, para se 
avaliarem os resultados.   

1  Formulação  do objetivo com a finalidade de definir 
conceitos 

 

2 Escolha do conceito a definir e o procedimento da 
definição. 

 

  

3 Elaboração de estratégias de ensino e organização do 
sistema de ações para se  definirem conceitos:  

a) motivação dos alunos para o processo de 
aprendizagem.  

b) diagnóstico de como as crianças definem o 
conceito trabalhado:  análise do nível de 
aprendizagem das crianças: se já construíram a 
lógica das propriedades múltiplas, das gerais, das 
essenciais, do conjunto das propriedades 
necessárias e suficientes.  

c) construção da orientação para a definição do 
conceito em estudo. 

x Caso seja necessário construir-se a lógica das 
propriedades, utiliza-se a descrição, a diferenciação e a 
comparação, para:   

o destaque, nos objetos, das múltiplas 
propriedades; 

a análise das diferenças; 

a comparação  e seleção da semelhança ; 

o destaque  das propriedades gerais (comuns); 

a determinação das propriedades essenciais ; 

a determinação das propriedades necessárias; 

a determinação do conjunto de propriedades 
necessárias e suficientes. 

x     Caso não seja necessário construir-se a lógica das 
propriedades, faz-se a enunciação da definição do 
conceito pelas propriedades necessárias e suficientes. 
Para isso, é preciso tomar-se como base no 
conhecimento científico e materializar-se a definição.  
 

4  Escolha de objetos reais ou suas representações, como 
via de determinação do sistema de propriedades 
necessárias e suficientes da definição.  

5  Planejamento de  situações de controle e avaliação, 
considerando-se o processo de ensino-aprendizagem 
referente  à definição do conceito.  

Quadro 2 - Ficha 1-  orientação com o esquema para a formação da habilidade de planejar 
situações de ensino para  a definição de conceitos. 

 

 
CATEGORIAS DIDÁTICAS PLANEJAMENTO  
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Objetivos: são formulados em função 
do procedimento a ser trabalhado. 
Incluem o conceito de ciências Naturais 
relacionado ao procedimento lógico da 
identificação.  

 

 

Conteúdo: conceito e procedimento 
lógico. 

 

Forma de organização: modo como se 
desenvolve a atividade com o conceito 
em função do procedimento lógico 
trabalhado, acompanhada do conjunto 
de ações pressupostas pelo 
procedimento.  

 

Recursos didáticos: material ou 
instrumentos utilizados para se ensinar 
a definir os conceitos.  

 

Controle: organização de  situações de 
ensino e acompanhamento de como os 
alunos estão desenvolvendo, antes e 
durante o processo de ensino. Análise 
da compreensão, do nível da habilidade, 
para resolver problemas, dos valores e 
das atitudes.  

 

Avaliação: realização de atividades em 
função dos objetivos propostos.    

1 Escolha do conceito para a  identificação.   

2 Definição  do objetivo. 

3 Conceito: área especifica da matéria relacionada com o 
procedimento da identificação. 

 

4 Organização do sistema de ações para se  ensinar a 
identificar:  

   

a) leitura  atenta da definição do conceito; 
b) destaque da estrutura do conceito (estrutura conjuntiva, 

disjuntiva, conjuntiva-disjuntiva);  
c) destaque das propriedades necessárias e suficientes do 

conceito, que permitem a inclusão dos objetos; 
d)  determinação  das condições para os objetos pertencerem ao 

conceito; 
e)  análise dos objetos, para se  estabelecer se têm ou não o 

sistema de propriedades necessárias e suficientes do conceito;  
f) Seleção dos objetos que pertencem ao conceito; 
g) Explicação sobre por que os objetos escolhidos podem ser 

incluídos no conceito. 
h) Elaboração de exercícios de identificação (exercícios de 

resposta positiva;de resposta negativa e de resposta 
indeterminada). 

5 Escolha de objetos reais, ou suas representações, como via de 
determinação do sistema de propriedades necessárias e suficientes da 
definição.  

6  Planejamento de situações de controle e avaliação, considerando-se o 
processo de ensino-aprendizagem referente à identificação do 
conceito.  

 

Quadro 3 —  Ficha de orientação para o planejamento de  situações de ensino para a  

identificação de objetos.  

A orientação para os professores desenvolverem o planejamento de ensino foi construída nessa 

etapa e sua qualidade pode influenciar na qualidade da execução.  Assim, a elaboração  das 

fichas foi considerada como uma condição para a realização do  planejamento. 

Alguns fatores obstaculizaram ou facilitaram o aprendizado dos professores, como: a 

motivação, a orientação, as atitudes de planejamento e o domínio dos conceitos e dos 

procedimentos lógicos, os quais foram sendo evidenciados em cada etapa do processo 

formativo.  

Os níveis dos professores foram sendo analisados conforme a qualidade dos planos de aula que 

iam elaborando. Assim, estabeleceu-se uma relação entre as diferentes etapas para se poder 

revelar o desenvolvimento real da habilidade dos professores, no final da experiência, conforme 

está registrado no quadro 4.  
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Professores 

 

Diagnóstico inicial Plano material Plano da linguagem Plano mental 
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MFA1 Nível 7 Nível 10 Nível 4 Nível 6 Nível 3 Nível 4 Nível 1 Nível 3 

ABO2 Nível 8 Nível 9 Nível 5 Nível 5 Nível 3 Nível 4 Nível 1 Nível 3 

FGC3/ Nível 10 Nível 7 Nível 5 Nível  5 Nível 2 Nível 4 Nível 1 Nível 3 

MDA4/ Nível 9 Nível 10 Nível 5 Nível  5 Nível 2 Nível 4 Nível 1 Nível 3 

MSF5 Nível 9 Nível 10 Nível 4 Nível 4 Nível 3 Nível 4 Nível 1 Nível 3 

MCH6 Nível 7 Nível 7 Nível 4 Nível 5 Nível 3 Nível 4 Nível 1 Nível 3 

DRC7 Nível 9 Nível 7 Nível 5 Nível 6 Nível 6 Nível 4 Nível 1 Nível 3 

ACS8 Nível 9 Nível 10 Nível 5 Nível 6 Nível 6 Nível 4 Nível 3 Nível 5 

AMS9 Nível 9 Nível 10 Nível 6 Nível 6 Nível 6 Nível 4 Nível 2 Nível 4 

ALS10 Nível 9 Nível 10 Nível 6 Nível 6 Nível 6 Nível 5 Nível 3 Nível 5 

CMF11/ Nível 9 Nível 10 Nível 4 Nível 4 Nível 3 Nível 4 Nível 1 Nível 3 

JLS12 Nível 9 Nível 10 Nível 6 Nível 6 Nível 6 Nível 5 Nível 3 Nível 5 

ANG13 Nível 9 Nível 8 Nível 5 Nível 6 Nível 6 Nível 4 Nível 3 Nível 5 

JCC14 Nível 9 Nível 8 Nível 5 Nível 6 Nível 3 Nível 4 Nível 2 Nível 4 

Quadro 4 - Nível de desenvolvimento da habilidade dos professores para planejar situações de 
ensino 

 
 
O quadro 4, mostra o resultado alcançado pelos professores no que se refere à habilidade de 

planejar situações de ensino de conceitos via definição e via identificação.  

Como se observa o quadro 4, o nível da habilidade dos professores para planejar situações de 

ensino com a  definição e a identificação foi sendo ampliado à medida que as situações foram 

transcorrendo no processo formativo.  

Observa-se que no diagnóstico, os professores revelaram quatro níveis e se diferenciavam 

totalmente do modo de planejar proposto neste trabalho. Na etapa material, surgiram três novos 

níveis, numa organização qualitativamente mais avançada do que as dos níveis iniciais. Na 

etapa da linguagem, houve um avanço bem significativo: as professoras FGC3 e MDA4, que 

estavam no nível 5, no que se refere a habilidade de planejar situções com a definição, atingiram 

o nível 2. No entanto, as professoras DRC7 e ACS8, que estavam no nível 5, retrocederam para 

o nível 6; porém na etapa mental, elas mostraram novamente uma progressão: DRC7 alcançou o 

nível 3 e ACS8 voltou para o 5.Como pode ser analisado no quadro o avanço dos professores é 

visível.   
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A apropriação dessa habilidade envolve a compreensão e o domínio dos conceitos, dos 

procedimentos e da atividade de planejamento. Durante o processo de avaliação, foram levados 

em consideração os níveis de consciência e de generalização e, na última etapa, o de 

dependência 

Supõe-se que as dificuldades existiram devido ao nível de complexidade que esse procedimento 

apresenta, dado que a atividade parte do próprio conceito, destacando-se as propriedades 

necessárias e suficientes e procurando-as nos objetos, o que implica o movimento do geral ao 

particular, enquanto, ao serem encontradas as propriedades no objeto, o movimento se inverte, 

passando-se do particular ao geral. Nesse movimento dialético, os professores precisavam saber 

comparar, definir pelas propriedades necessárias e suficientes e planejar situações, destacando 

as de resposta positiva, as de resposta negativa e as de resposta indeterminada, o que exige deles 

os fundamentos lógicos relacionados à própria criatividade docente para elaborar novas 

atividades.  

O controle do aprendizado dos professores ocorreu com a sistematização de cada etapa: cada 

atividade desenvolvida foi acompanhada e registrada. Durante a experiência, eram registradas as 

ações que eles conseguiam realizar e as que não conseguiam. Cada registro contribuiu para 

ajudar os professores a reorganizarem suas atividades e orientou a conversa da pesquisadora 

com eles para a compreensão do nível da habilidade que eles haviam desenvolvido e dos 

obstáculos que estavam dificultando o avanço. 

Durante o processo formativo, houve alguma oscilação no desempenho dos professores, que já 

foi referida nesta a análise. Acerca disso, entende-se que, na etapa material e na da linguagem, 

as ações externas ainda estavam em vias de internalização; desse modo, a oscilação fazia parte 

do processo, visto que os professores atingiram níveis diferenciados e o processo de apropriação 

não ocorreu de forma linear.  

Na última etapa, o trabalho individual revelou o nível alcançado por cada professor. Em relação 

ao nível em que eles estavam inicialmente, pode-se afirmar que houve formação e 

desenvolvimento da habilidade de planejar situações de ensino de conceitos. 

 

4 Considerações finais  

O processo de apropriação da habilidade de planejar situações de ensino de conceitos com a 

definição e a identificação constituiu-se em uma atividade de aprendizagem no contexto 

formativo. A pesquisadora não teve a pretensão de mostrar certeza absoluta: a discussão foi 

embasada em fundamentos teóricos, em um modo específico de se refletir sobre a formação de 

professores para a elaboração do planejamento do ensino de conceitos. 
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A dificuldade para planejar situações de ensino de conceito existia não pela falta de 

conhecimento dos professores para realizar o planejamento de ensino, mas pelo nível em que 

estava habilidade de planejar.  Essa dificuldade desencadeou as estratégias formativas, que se 

constituíram em uma atividade de apropriação da habilidade de planejar situações de ensino de 

conceitos pelo processo de formação e desenvolvimento, por etapas, das ações mentais, 

conforme os fundamentos de Galperin (1986). 
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